Dance Initiation
Een laagdrempelige instap met meer aandacht voor
populaire dansen die op ieder feestje kunnen worden
gedanst:
Disco swing , Swing en Chachacha + introductie
Ballroom met de Quickstep en de Langzame wals
Alle dansen worden aangeleerd in een ontspannen
en vriendschappelijke sfeer.
Deze lessen gaan door op maandagavond
van 19.45u tot 21.00u

Zaterdag 05 en zondag 06 september 2020
Telkens van 14.00u tot 18.00u
Voor iedereen toegankelijk en gratis!

Disco Swing
Swing
Chachacha
Solodans
Bachata
Ballroom gevorderden

14.00u
14.40u
15.20u
16.00u
16.40u
17.20u

De cursus bestaat uit 20 lessen + 2 oefenavonden verspreid over de periode van september tot eind april.
Kostprijs: 150 € per persoon
(incl. verzekering)
In het weekend van zaterdag 05 september en zondag
06 september 2020 worden initiatie workshops georganiseerd waarbij iedereen al eens kan proeven van de
dansen.
Deze cursus wordt gegeven door
Geert & Anouk

www.dansclubevergem.be

Parketzaal ‘t Klokhuis
Schoolstraat 7, 9940 Sleidinge

Na de Dance Initiation worden volgende cursusjaren
aangeboden:

Plezier maken, bewegen op muziek,
je uitleven op verschillende ritmes,
andere mensen ontmoeten…
Dat doe je allemaal in onze dansclub,
al meer dan 30 jaar.
Want het leven is beter als je danst

Fun Dance
Voor diegene die de smaak te pakken hebben en willen
doorgaan.
Bijkomende figuren bij de dansen uit Dance initiation +
aanleren Rumba, Jive, Tango en Party Fox.

Solodans
Ben je alleenstaand of heb je een partner die niet graag
danst !
Zoek je een uurtje ontspanning in een toffe en ontspannen sfeer.
Dan is deze cursus de oplossing voor je dansambitie.
De Solodansen worden aangeleerd
op moderne Ballroom & Latin muziek, met enorme variatie in figuren en tempo’s.

Deze lessen gaan door op maandagavond
Van 21.00u tot 22.15u
Fun Dance wordt gegeven door Geert en Anouk

Volgende dansen komen aan bod :
Langzame Wals, Tango, Bachata,
Disco Swing, Samba

Happy Feet
Verdere vervolmaking in de reeds aangeleerde dansen
met uitzondering van Swing en Partyfox.
Aanleren van de technische dansen Samba en Slowfox.

Deze lessen gaan door op woensdagavond
Van 19.45u tot 21.00u

Rising Stars
Aparte figuren die losstaan van de reeds aangeleerde
choreografie. Deze cursus kan men jaar na jaar volgen
wegens de aangeboden variëteit aan figuren. Voor iedereen met meer dan 3 jaar danservaring. Weense wals
wordt bijkomend aangeboden.

Deze lessen gaan door op woensdagavond
Van 21.00u tot 22.15u
Happy Feet en Rising Stars worden gegeven door
Jan en Nele

In een vriendschappelijke en ontspannen sfeer…
kan je veel meer !

De cursus bestaat uit 12 lessen van september tot december ( Verlenging mogelijk bij voldoende interesse)
De kostprijs bedraagt 70 € (incl. verzekering)

Deze lessen gaan door op dinsdagavond
Van 20.00u tot 21.15u
Deze cursus wordt gegeven door Nancy

Bachata
Oorspronkelijk een dans uit de Dominicaanse Republiek.
Synoniem voor zwoele muziek, elegante figuren, uitdagend, gedurfd…
De cursus bestaat uit 10 lessen
van september tot december
( Verlenging mogelijk bij voldoende interesse)
De kostprijs bedraagt 70 €
(incl. verzekering)

Onze persoonlijke aanpak tijdens de cursussen

Deze lessen gaan door op vrijdagavond
Van 20.15u tot 21.30u

zorgen ervoor, dat iedereen op zijn eigen tempo kan

Deze cursus wordt gegeven door Dirk en Lieve

leren dansen.

Meer info inzake lesdagen van de gegeven cursussen
vind je op onze website!

Dans met je hart en je voeten zullen volgen

Niet op de openbare weg gooien. V.U. Dirk Meiresonne, Kerkstraat 29, 9940 Evergem

