
Jongerendans Breakdance

Zaal Regency, Leopoldstraat 7, Avelgem

met Sophie, Hoa en Daan

Voor jongeren in het middelbaar

Op woensdagnamiddag om:

• 17.00 u: teens, 1e-2e middelbaar

• 18.00 u: youngsters, vanaf 3e middelbaar

Vanaf 8 jaar

Op maandagavond om:

• 17.45 u: beginners

• 18.45 u: gevorderden

Voor jongeren die houden van dansen, 
verschilllende dansgenres komen hier ook 
terug aan bod.

Voor de kinderen waar er wat meer actie in 
het dansen mag zitten. 

Om aan te sluiten bij de beginners is er 
geen voorkennis vereist.

Voor de EERSTE les worden ALLE break-
dancers (beginners én gevorderden) 
verwacht om 17.45 u en zal de les 2 uur 
duren (tot 19.45 u). 

Dansleraar Hoa zal de deelnemers herver-
delen in twee groepen (beginners/gevor-
derden), rekening houdend met eenieders 
niveau en ervaring.



Kleuterdans Kinderdans

De kleuters leren spelenderwijs dansen en 
leggen zo de basis voor hun dans- 
ontwikkeling.

De algemene motoriek wordt hierdoor  
gestimuleerd.

Wie twijfelt kan vrijblijvend deelnemen aan 
de eerste les.

De kinderen leren dansen op verschillende 
muziekgenres.

Op een leuke amusante manier bewegen 
ze wekelijks en leren ze een nieuwe choreo-
grafie aan.

Voor kinderen vanaf de 2e kleuterklas 

Op woensdagnamiddag om:

• 13.30 u: Kiddies 2, 2e kleuterklas

• 14.15 u: Kiddies 3, 3e kleuterklas

Voor kinderen in het lager onderwijs

Op woensdagnamiddag om:

• 14.00 u: kids, 1e-2e leerjaar

• 15.00 u: tweens, 3e-4e leerjaar

• 16.00 u: preteens, 5e-6e leerjaar

De lessen gaan van start op maandag  
12 september (breakdance) en woensdag 
14 september (anderen).

Wie twijfelt kan vrijblijvend deelnemen aan 
de eerste les.

Kostprijs: € 70 voor 12 lessen  
(€ 60 voor de kiddies)

Wie inschrijft en betaalt voor 15 juli  
krijgt 10 € vroegboekkorting!

Wie danslessen volgt kan eenmaal per jaar 
een tussenkomst krijgen van zijn mutualiteit!

Formulier invullen en ter ondertekening 
voorleggen aan de zaalverantwoordelijke.

Info: 0470 850 750 -  
info@dance4 friends.be

Inschrijving via www.dance4friends.be

Let op: we aanvaarden geen nieuwe  
inschrijvingen meer na les 2!

BE24 0017 5129 0338 

V.u. Nelly ‘T Kindt, De Ronde 17, 8580 Avelgem


