Nieuwsbrief februari 2015
Internationale danswedstrijd!
Aanstaande zondag 8 februari mogen we
weer 87 danskoppels ontvangen. Ze zullen
allemaal hun beste beentje voor zetten in
de mooiste, meest romantische
dansgewaden.
De dag start om 9u30 en eindigt met de
prijsuitreiking om 18u30.
Iedereen is van harte welkom om te
komen genieten van de mooie dansmuziek
en de prachtige dansparen.
Dit is een link naar onze facebookpagina

Urban Dance Workshop
De lessen zijn voor iedereen, jong of oud, dik of dun, in
vorm of niet in vorm, ervaring of geen ervaring.
Op woensdag 11 februari zullen er van 16:00 tot 21:00
uur introductielessen gegeven worden. Maak hier gebruik
van en kom langs om het nieuwe concept te leren
kennen!
Gedurende elke dansworkshop zullen er 4 verschillende
dansstijlen worden behandeld. 15 minuten voor elke stijl.
De stijlen zijn: House Dance, Hip Hop, Popping en
Locking.
De dansworkshops kosten €10 per workshop.
En de zelfverdedigings workshops zijn GRATIS!
Zie hieronder het tijdschema van de workshops
16:00 - 17:00 uur = KENPO ZELFVERDEDIGING
17:00 - 18:00 uur = ALLROUND DANCE STYLES
18:30 - 19:30 uur = ALLROUND DANCE STYLES
20:00 - 21:00 uur = KENPO ZELFVERDEDIGING
Dit is een link naar een webpagina...

Carnaval Party thema 'Disney'
Op zaterdag 14 februari (van 14u tot 17u) is het weer tijd voor
ons supermegageweldig carnavalsfeest.
Dit jaar kiezen we voor het thema 'DISNEY' !
Haal dus snel je beste kostuum van de Leeuwenkoning,
Alladin, Sneeuwwitje, ... boven want het beloofd een disneytastisch feest te worden met tal van
magische activiteiten !
Leeftijd: voor kinderen tot en met 12 jaar
Inschrijven is noodzakelijk !!
Dit kan aan de toog van onze dansschool of met het inschrijvingsbriefje dat de kinderen tijdens

de les meekrijgen.

Géén les van 15 tot 22 februari
Tijdens de krokusvakantie zal de dansclub gesloten zijn en genieten we allen van een
beetje vakantie.

Workshop KangooJumpen
Op zaterdag 28 februari van 11u tot 12u kan je een workshop
kangoojumpen komen volgen.
Je kan op het filmpje zien wat het inhoud.

http://youtu.be/ Mcn71DbNtjs

Je kan inschrijven via een berichtje op FB of via e-mail met je naam en je schoenmaat. Wees
er snel bij, want de jumpschoenen die we voorzien hebben zijn beperkt!
De prijs is een kruisje op de 10-beurtenkaart voor de leden en 10€ voor niet-leden.
Onze lesgever voor de workshop:
Jump2Bfit
www.jump2bfit.nl

Angela van Ruth

Je kan nog steeds truien bestellen vanaf maat 116 tot maat XXL !
Bestellen kan nog tot 28 februari.

Danskampen vanaf dit jaar intern of extern!

Inschrijven kan via bovenstaande folder of via mail met volgende gegevens:
Naam-Adres-GSM-Geboortedatum-Intern/extern

De dansshow van dit jaar is op 21 maart.
Ochtendshow: van 10u tot 12u: Engeltjes, Bengeltjes, Klassiek Ballet 1, wedstrijdgroep
Middagshow: van 14u tot 17u: Klassiek ballet 2, streetdance kids, moderne dans kids,
funkykids 1-2-3, moderne dans tieners, wedstrijdgroep + duo’s en solo’s, So You
Think..dance.
Avondshow: van 19u30-…. : Buikdans, disco Adults, moderne dans adults, streetdance
jeugd, linedance 1 en 2, wedstrijdgroep, schlagerdans, videoclipdance, Toms’s
Fundance.
Kaartenverkoop start op 1 maart.
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