
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onthou van ‘t oude jaar 
alleen de mooie dagen. 

 
En dans met nieuwe moed 
het nieuwe jaar tegemoet!!! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Onze allerbeste wensen voor 2021! 

 
 
 

Week 1 25 januari – 30 januari 

Week 2 1 februari – 6 februari 

Week 3 8 februari – 13 februari 

Krokusvakantie 15 – 20 februari: Geen les! 
 

Week 4: 22 februari – 27 februari 

Week 5 1 maart – 6 maart 

Week 6 8 maart – 13 maart 

Week 7 15 maart – 20 maart 

Week 8 22 maart – 27 maart 

Week 9 29 maart – 3 april 

Paasvakantie 5 april – 17 april: Geen les! 

Week 10 19 april – 24 april 

Week 11 26 april – 30 april 

Dag van de Arbeid Zaterdag 1 mei: Geen les! 

Projectweek 3 mei – 8 mei 

Hemelvaartweek Enkel op maandag 10 mei les! 

Week 13 17 mei – 22 mei 

Pinkstermaandag 24 mei: Geen les! 

Week 14 25 mei – 29 mei 

Week 15 31 mei – 5 juni 

Week 16 7 juni – 12 juni 

Inhaalweek 1 (+13j) 14 juni – 19 juni 

Inhaalweek 2 (+13j) 21 juni – 26 juni 

Inhaalweek 3 (+13j) 28 juni – 3 juli 

 Lessen 2de semester 



Inschrijven voor het 2de semester 

 

Op 22 januari gaat het 2de deel van dit schooljaar van start.   

Voor dansertjes onder de 12 jaar die een semester abonnement hebben, 

wordt vriendelijk gevraagd om het lesgeld tijdens de maand januari te 

vernieuwen. 

 

Cash vereffenen kan in de dansstudio.  

Of overschrijven op het rekeningnummer BE96 7386 2000 2905.  

Bij overschrijving steeds de naam van de leerling vermelden. 

 

Bekijk onze vernieuwde website! 
 

www.dansstudiodanneels.com 
 

Blijf op de hoogte en volg onze nieuwspagina op de website!! 

 

NIEUW!!!  Projectweek  
 

Van 3 tot 8 mei - meer info volgt! 

 
Dit schooljaar doen we geen optreden in mei.  

We wachten de verdere evolutie van corona af. 

 

Maar dit jaar vieren we het 35 jaar bestaan van onze 

dansstudio. Dit mag natuurlijk niet zomaar voorbijgaan! 

 
Dansstudio Danneels presenteert: 

Winter Wonderland 2021: De Notenkraker 

Foto’s – Film – Dans Recital 2020 

 
Indien je dit wenst kan je samen met je gezin of met de familieleden die 

niet naar de voorstelling zijn kunnen komen, nagenieten van deze 

bijzondere editie!  

Het is eveneens een prachtig souvenir voor later!!! 

De foto’s en de filmopname worden via We Transfer naar je doorgestuurd.  

Dit is een gemakkelijke en snelle manier van werken. En je kan - na het 

downloaden van de bestanden - opslaan zoals je dat zelf wenst. 

Prijs van de foto’s: 

 1 dans     € 5 

 2 dansen    € 8 

 3 dansen of meer    € 10 

Prijs van de film: 

 Voorprogramma   € 15 

 Hoofdprogramma   € 15 

 Voor- en hoofdprogramma  € 20 

Bestellen kan allen via e-mail: dansstudio.danneels@telenet.be 

 Vermeld de naam van de danser 

 Vermeld de groep(en) waarvan je de foto’s wilt ontvangen 

 Vermeld indien je de film wilt aankopen:   * Voorprogramma 

* Hoofdprogramma 

* Voor- en 

hoofdprogramma 

Na ontvangst van de betaling worden de bestanden naar je doorgestuurd! 

Je kan overschrijven op het rekeningnummer BE96 7386 2000 2905. 

 

http://www.dansstudiodanneels.com/

