
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer info op de website: 

www.dansstudiodanneels.com/dansstages 
 

 

 

 

        Danskrantje 
         Zomer 2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“Dansproject” i.p.v. Opendeurdagen 
 

Tijdens de maand mei filmen we de vorderingen van onze jongste 

dansers. Deze beelden worden gemonteerd in een mooie videoclip!  

Die zal worden doorgestuurd via We Transfer naar uw e-mailadres.  

Toch nog een mooie herinnering ter afsluiting van dit opnieuw  

heel moeilijke dansseizoen. 

Creatieve dansworkshop 
17 – 18 – 19 – 20 augustus 

 

 
Van 6 tot 9 jaar 

~ slechts 5 plaatsen beschikbaar ~ 
 

 
Summer Dance 2021 

24 – 25 – 26 -27 augustus 
 

 
 

Zomer dansstage van 10 tot 12 jaar. 
~ slechts 10 plaatsen beschikbaar ~ 

 

 

http://www.dansstudiodanneels.com/
http://www.dansstudiodanneels.com/


Uurrooster 2021 – 2022 
 

Maandag  Donderdag  

16.30u – 17.30u Neo klassiek A 17.30u – 18.30u Modern       NIEUW!!! 

17.30u – 18.30u Neo klassiek B 18.30u – 19.30u Ballet gevorderden B 

18.30u – 19.30u Urban Jazz 19.30u – 20.15u Pointes B 

19.30u – 20.30u Neo klassiek C 20.15u – 21.15u Ballet volwassenen BC 

20.30u – 21.30u BBB   

  Vrijdag  

Dinsdag  17.00u – 18.00u Jazz A 

18.30u – 19.30u Ballet gevorderden BC 18.00u – 19.00u Hip Hop 

19.30u – 20.15u Pointes BC 19.00u – 20.00u Jazz B 

20.15u – 21.15u Ballet volwassenen AB 20.00u – 21.00u Jazz C 

    

Woensdag  Zaterdag  

13.30u – 14.30u Ballet 3 9.00u – 9.45u Pre Ballet 

14.30u – 15.30u Ballet 5 9.45u – 10.30u Ballet 1 

15.30u – 16.30u Ballet 6 10.30u – 11.15u Ballet 2 

16.30u – 17.30u Ballet gevorderden A 11.30u – 12.30u Ballet Kern AB 

17.30u – 18.15u Pointes A 12.30u – 13.30u Ballet Kern BC 

18.30u – 19.30u Ballet gevorderden C 13.30u – 14.30u Ballet Kern C 

19.30u – 20.15u Pointes C 14.30u – 16.00u Company 

 

 

2 Corona inhaalweken 
Heel veel kinderen hebben dit schooljaar lessen gemist door een  

verplichte quarantaine.  Daarom worden 2 extra weken les voorzien. 

Dit dansseizoen loopt dus voor iedereen tot en met zaterdag 26 juni! 

Goed nieuws!!! Vanaf 9 juni gaan ook 13 plussers terug naar de dansschool 

mogen komen voor “indoor lessen!!!”  
 

Hoe inschrijven? 
 

 Vanwege de corona pandemie zullen de fysieke inschrijvingen voor 

volgend dansseizoen beperkt blijven tot 1 moment:  

op zaterdag 4 september van 14.00u tot 18.00u.  

 

 Alle inlichtingen en inschrijvingen kunnen via e-mail worden 

behandeld!  Aarzel zeker niet om me te contacteren met al jullie 

vragen en twijfels!  dansstudio.danneels@telenet.be 

 

 Om de kwaliteit van de lessen te garanderen worden het aantal 

dansers per groep beperkt. Gelieve dus tijdig in te schrijven! 

 

 Ik zou het erg op prijs stellen indien alle dansers, die volgend 

dansseizoen terug van de partij zullen zijn, zich zouden laten 

registreren tegen het eind van dit schooljaar.  Zo kan ik tijdens  

de zomervakantie al de groepsindeling bekijken en eveneens  

een planning maken voor het optreden op 3, 4 en 5 december 

ter ere van het 35-jarig bestaan van onze dansschool. 

 

Gratis proeflessen!!! 
Tijdens de week van 6 tot 11 september,  

kan je alle lessen die je aanspreken gratis proberen. 

Gelieve vooraf in te schrijven. Breng gerust een vriendje mee! 

Iedereen is van harte welkom!!! 
 

 

 

 

 Inschrijven na de probeerweek op zondag 12 september van 

10.00u tot 12.00u.    (Eveneens verkoop balletkledij)  

mailto:dansstudio.danneels@telenet.be

