Young Dance4friends
zaal Regency, Leopoldstraat 7, Avelgem

DANSKALENDER JANUARI - MEI 2021
Je betaalt € 70 per persoon voor 14 lessen. Voor de kiddies (45’ les): € 60
Het aantal inschrijvingen per groep is beperkt. Let op: we aanvaarden geen nieuwe inschrijvingen meer na les 2!
Teens, youngsters, Breakdance12+: het is nog niet bekend wanneer jullie mogen starten. Nog niet inschrijven a.u.b.!
week 3
maandag 18 januari

les 1

woensdag 20 januari

les 1

vrijdag 22 januari

les 1

maandag 25 januari

les 2

woensdag 27 januari

les 2

vrijdag 29 januari

les 2

17.45 u: Breakdance 1

18.45 u: Breakdance 2

20.00 u: youngsters a

13.30 u: kiddies 2e

14.15 u: kiddies 3e

15.00 u: kids a / b*

16.00 u: tweens a / b*

17.00 u: preteens a / b*

18.00 u: teens a / b*
16.30 u: youngsters b*
week 4

17.45 u: Breakdance 1

18.45 u: Breakdance 2

20.00 u: youngsters a

13.30 u: kiddies 2e

14.15 u: kiddies 3e

15.00 u: kids a / b*

16.00 u: tweens a / b*

17.00 u: preteens a / b*

18.00 u: teens a / b*
16.30 u: youngsters b*
week 5

maandag 1 februari

les 3

woensdag 3 februari

les 3

vrijdag 5 februari

les 3

maandag 8 februari

les 4

woensdag 10 februari

les 4

vrijdag 12 februari

les 4

17.45 u: Breakdance 1

18.45 u: Breakdance 2

20.00 u: youngsters a

13.30 u: kiddies 2e

14.15 u: kiddies 3e

15.00 u: kids a / b*

16.00 u: tweens a / b*

17.00 u: preteens a / b*

18.00 u: teens a / b*
16.30 u: youngsters b*
week 6

17.45 u: Breakdance 1

18.45 u: Breakdance 2

20.00 u: youngsters a

13.30 u: kiddies 2e

14.15 u: kiddies 3e

15.00 u: kids a / b*

16.00 u: tweens a / b*

17.00 u: preteens a / b*

18.00 u: teens a / b*
16.30 u: youngsters b*
week 7

15 – 21 februari

geen lessen - krokusvakantie
week 8

maandag 22 februari

les 5

woensdag 24 februari

les 5

vrijdag 26 februari

les 5

maandag 1 maart

les 6

woensdag 3 maart

les 6

vrijdag 5 maart

les 6

17.45 u: Breakdance 1

18.45 u: Breakdance 2

20.00 u: youngsters a

13.30 u: kiddies 2e

14.15 u: kiddies 3e

15.00 u: kids a / b*

16.00 u: tweens a / b*

17.00 u: preteens a / b*

18.00 u: teens a / b*
16.30 u: youngsters b*
week 9

17.45 u: Breakdance 1

18.45 u: Breakdance 2

20.00 u: youngsters a

13.30 u: kiddies 2e

14.15 u: kiddies 3e

15.00 u: kids a / b*

16.00 u: tweens a / b*

17.00 u: preteens a / b*

18.00 u: teens a / b*
16.30 u: youngsters b*
week 10

maandag 8 maart

les 7

woensdag 10 maart

les 7

vrijdag 12 maart

les 7

maandag 15 maart

les 8

woensdag 17 maart

les 8

vrijdag 19 maart

les 8

maandag 22 maart

les 9

17.45 u: Breakdance 1

18.45 u: Breakdance 2

20.00 u: youngsters a

13.30 u: kiddies 2e

14.15 u: kiddies 3e

15.00 u: kids a / b*

16.00 u: tweens a / b*

17.00 u: preteens a / b*

18.00 u: teens a / b*
16.30 u: youngsters b*
week 11

17.45 u: Breakdance 1

18.45 u: Breakdance 2

20.00 u: youngsters a

13.30 u: kiddies 2e

14.15 u: kiddies 3e

15.00 u: kids a / b*

16.00 u: tweens a / b*

17.00 u: preteens a / b*

18.00 u: teens a / b*
16.30 u: youngsters b*
week 12

17.45 u: Breakdance 1

18.45 u: Breakdance 2

20.00 u: youngsters a

woensdag 24 maart

les 9

vrijdag 26 maart

les 9

maandag 29 maart

les 10

13.30 u: kiddies 2e

14.15 u: kiddies 3e

15.00 u: kids a / b*

16.00 u: tweens a / b*

17.00 u: preteens a / b*

18.00 u: teens a / b*
16.30 u: youngsters b*
week 13

woensdag 31 maart

les 10

vrijdag 2 april

les 10

17.45 u: Breakdance 1

18.45 u: Breakdance 2

20.00 u: youngsters a

13.30 u: kiddies 2e

14.15 u: kiddies 3e

15.00 u: kids a / b*

16.00 u: tweens a / b*

17.00 u: preteens a / b*

18.00 u: teens a / b*
16.30 u: youngsters b*
week 14

5 april – 18 april

geen lessen: paasvakantie
week 16

maandag 19 april

les 11

17.45 u: Breakdance 1

woensdag 21 april
les 11

maandag 26 april

les 12

woensdag 28 april

les 11

vrijdag 30 april

les 12

maandag 3 mei

les 13

vrijdag 7 mei

20.00 u: youngsters a

geen lessen: buitenspeeldag

vrijdag 23 april

woensdag 5 mei

18.45 u: Breakdance 2

les 12

16.30 u: youngsters b*
week 17
17.45 u: Breakdance 1

18.45 u: Breakdance 2

20.00 u: youngsters a

13.30 u: kiddies 2e

14.15 u: kiddies 3e

15.00 u: kids a / b*

16.00 u: tweens a / b*

17.00 u: preteens a / b*

18.00 u: teens a / b*
16.30 u: youngsters b*
week 18

17.45 u: Breakdance 1
13.30 u: kiddies

2e

16.00 u: tweens a / b*

18.45 u: Breakdance 2
14.15 u: kiddies

3e

20.00 u: youngsters a
15.00 u: kids a / b*

17.00 u: preteens a / b*

les 13

18.00 u: teens a / b*
16.30 u: youngsters b*
week 19

maandag 10 mei
woensdag 12 mei

les 14
les 13

17.45 u: Breakdance 1

18.45 u: Breakdance 2

20.00 u: youngsters a

13.30 u: kiddies 2e

14.15 u: kiddies 3e

15.00 u: kids a / b*

16.00 u: tweens a / b*

17.00 u: preteens a / b*

18.00 u: teens a / b*

vrijdag 14 mei

geen les: Hemelvaart
week 20

woensdag 19 mei

les 14

vrijdag 21 mei

les 14

woensdag 26 mei

13.30 u: kiddies 2e

14.15 u: kiddies 3e

15.00 u: kids a / b*

16.00 u: tweens a / b*

17.00 u: preteens a / b*

18.00 u: teens a / b*
16.30 u: youngsters b*
week 21

reservelesdag
week 22

woensdag 2 juni

algemene repetitie
* in de bovenzaal

5 juni
&
6 juni

Young Dance4friends’ show

(onder voorbehoud)

- zaterdag om 14 u & 17.00 u: kiddies 2de, kids a, tweens a, preteens a, teens a, Breakdance 1 & 2
- zondag om 14 u & 17.00 u: kiddies 3de, kids b, tweens b, preteens b, teens b, youngsters a & b

€ 70 voor 14 lessen, verzekering inbegrepen. Voor de kiddies (45’ les): € 60
Inschrijven via www.dance4friends.be
Info: 0470 850 750 (Dance4friends) – 0498 266 569 (Anneleen) – 0499 283 610 (Hoa) – info@dance4friends.be
Bankrekening: BE24 0017 5129 0338 – Dance4friends, Heestert
De corona voorzorgsmaatregelen blijven geldig: blijf zo veel mogelijk thuis als je je ziek voelt; hou een afstand van
1,50 m tegenover 12 + en volwassenen; zorg voor een goede handhygiëne: handgel gebruiken / handen wassen; kom
niet te vroeg (bv. maximaal 5 min. op voorhand) en zet de kinderen af aan de deur (niet mee naar binnen komen)
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