
 
december 2017 

ZATERDAG-DANS-OEFENAVONDEN :  
alleen voor eigen leden  -  op zaterdagavond 20u30 tenzij anders vermeld.  
toegang € 2.50/pers   € 4 ex-leden 
- zat 2 dec – Oostende – voor club – 4de en hoger 
- vrijdag 8 dec – Wingene 19u30-23u – alle jaren - KERSTSFEER 
- zaterdag 9 dec – Oostende – beginners tot clubjaar –  
   GRATIS VOOR BEGINNERS – met KERSTSFEER 
- zaterdag 16 dec – Oostende – club – 4de en hoger - KERSTSFEER 
- zaterdag 23 dec – gesloten 
- donderdag 28 dec – Torhout –19u30-22u30 – met KERSTSFEER 
   alle jaren -  met aanleren sirtaki om 19u45 
- zaterdag 30 dec – Oostende – voor beginners tot/met brons 
   GRATIS VOOR BEGINNERS met EINDEJAARSSFEER 
- zaterdag 6 jan – Oostende – GRATIS voor 4de en hoger met 
   NIEUWJAARSTRAKTAATmet DRANKJE EN HAPJES 
- zaterdag 13 jan – Oostende – GRATIS voor beginners-2de-3de en club 
   met NIEUWJAARSTRAKTAAT met DRANKJE EN HAPJES 
- verder in Oostende elke 1ste en 3de zaterdag voor club-4de en hoger 
- verder in Oostende elke 2de en 4de zaterdag voor beginners tot club 
 
 

  

KERSTVAKANTIE-
REGELING : 
Volg nauwkeurig het 
lessenoverzicht,  
pas op: begin van onze vakantie 
volgt niet de school-vakantie en  
varieert naargelang de locatie 
en de groep en start al op  di 19 
dec. LET OP : ER ZIJN 
VERVANGPROGRAMMA’S 
 

NIEUWE	  LESSENREEKSEN	  VANAF	  JANUARI	  :	  	  
Beginners	  worden	  2de	  reeksers	  
2de	  reeksers	  worden	  3de	  jaars	  
3de	  jaars	  (na	  3Aen3B)	  	  stappen	  over	  	  naar	  	  
-‐	  ofwel	  clubjaar	  
-‐	  ofwel	  4de	  light	  (brugjaar	  alleen	  in	  Torhout)	  
-‐	  ofwel	  (meest	  normale	  overstap)	  naar	  	  	  	  	  	  	  
BRONS	  (voorheen	  genoemd	  4de	  jaar)	  
-‐	  na	  3x	  brons	  (voorheen	  4de	  jaar)	  overstap	  	  	  	  
naar	  zilver,	  enz	  
EEN	  LESSENREEKS	  VOLLEDIG	  OVERDOEN	  
KAN	  ZEKER	  GEEN	  KWAAD	  –	  ZORG	  ERVOOR	  
DAT	  JE	  MET	  ALLES	  MEE	  KAN…	  
	  
HET	  VERSCHIL	  TUSSEN	  club	  -‐4de	  light	  -‐	  brons	  
-‐	  clubjaar	  is	  voornamelijk	  een	  volledige	  
herhalingsreeks	  van	  alles	  1ste	  tot	  3de	  b	  –	  met	  
mogelijks	  een	  paar	  nieuwe	  figuurtjes	  
-‐	  4de	  light	  is	  een	  reeks	  met	  de	  helft	  van	  de	  
figuren	  	  van	  een	  normaal	  4de.	  
-‐	  Brons	  is	  het	  normale	  vervolg	  op	  3de	  jaar	  met	  
mooie	  nieuwe	  figuurtjes.	  
	  



 

 
 
 

 

- Al wie op donderdag 4 jan de lessen in Torhout wil volgen, opgelet !!: die lessen gaan niet door in de gewone zaal, maar 
in het boven-turnzaaltje van de school.  De gewone les-zaal is op die datum niet vrij. Het turnzaaltje ligt meteen aan 
dezelfde straatkant, net voorbij het ijzeren hek, trapjes op. 

- IEDEREEN MAG GRATIS KOMEN DEELNEMEN AAN EEN HERHALINGSLES VAN EEN LAGER JAAR en 
DIE GAAT TELKENS DOOR OP DE LAATSTE LES VAN DEZE REEKS. vb 3des mogen komen naar de laatste les 
van 2des, zilvers mogen komen naar laatste les van brons, enz. 

- MAANDAGNAMIDDAG IS DANSNAMIDDAG. Die gaat de laatste keer dit jaar door op 18 dec en start na nieuwjaar 
weer op maandag 8 januari. 

- Zoek je een origineel nieuwjaarscadeau voor ouders, grootouders, kinderen…   Er zijn cadeaubonnen te verkrijgen bij de 
les-verantwoordelijken. 

- HET LIDGELD VOOR DE JANUARI-LESSENREEKS WERD BEPAALD OP € 75 per persoon voor alle lesvolgers.  
Januari is een dure maand.  Je kunt vanaf nu al inschrijven (en mogelijks al betalen) voor je volgende lessenreeks. 

- In mei 2018 komen er weer mini-lessenreeksen van 3 lessen of 4 lessen voor dansvormen die niet in de cursussen 
voorkomen : slow met ritme, mambo, salsa, boogie, rock&roll, pasodoble, Argentijnse tango... De selectie – volgens 
vraag van jullie allemaal – wordt gemaakt in maart.  Deelname-prijs is zeer laag… 

- De NAAMSVERANDERINGEN van 4de naar BRONS, van BRONS naar ZILVER, en van BRONS+ naar 
ZILVER+ zijn ondertussen ingeburgerd.  Vergis je dus niet van groep. 
- Er komt een 3de lessenreeks bij het nieuwe BRONS : na BRONS A  en  BRONS B is er nu BRONS C.  DIT 
WORDT IN DE LES UITGELEGD. 
- Zoals je weet staat Gevada garant voor zeer professionele danslessen. We verzorgen ook heel wat extra service. Maar we vragen ons 
af hoe we jullie meer kunnen informeren over onze ‘randactiviteiten’ en ‘extra service’  We stellen vast dat vele leden over het 
bestaan ervan niet afweten of uit te lucht vallen als we spreken over bv. onze ‘kaasavond’ of ‘dansavonden met retro-muziek’, enz. 
Dit niettegenstaande de vele herhaalde mondelinge aankondigingen, de blaadjes op tafel, de mededelingen op facebook, de 
vermeldingen op de site en de nieuws-brieven.  Wat kunnen we nog meer doen om jullie te informeren.  Laat het ons weten via 
info@gevada.be.  Een andere vraag is natuurlijk waarom er zo weinig leden aan deelnemen. 
- FAMILIENIEUWS : 
Het gezin van Tom en Nele (zilver)  werd op 16 okt uitgebreid met een flinke zoon, REMI,  en het gezin van  Jürgen 
(goud) werd verrijkt op 14 nov met YARA, een prachtige dochter. Proficiat. We kunnen niet wachten om ze te 
zien  …   dansen. 
 

 
 

 

Nieuwjaarstraktaat  voor  
alle  leden  van  de  
dansschool  :  in  Oostende.  
GRATIS    dansavond  met      
-  drankje  aangeboden  door    Guido  en  
Christine    
-  hapjes  aangeboden  door    vriendenkring  
gevada    op  :    
-  zat  6  jan  voor  4de  en  hoger  -  20u30  
-  zat  13  jan    vr  1ste,2de,3de,  club    -    20u30  

ook  op  deze  avond  gratis  vrienden  
en  familie  meebrengen  –  het  
wordt  een  gratis  gezellige  
feestavond  –  tevens  start  van  2de  
semester.	  


