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NIEUWE	  LESSENREEKSEN	  VANAF	  SEPT	  	  
MERK	  OP	  :	  
-‐	  de	  normale	  overgang	  van	  3de	  jr	  naar	  meer	  
figuren	  en	  techniek	  is	  :	  BRONS	  
-‐	  maar	  wie	  aan	  het	  staartje	  bengelt	  en/of	  
wie	  niet	  meteen	  graag	  bijleert	  en/of	  wie	  
niet	  zeker	  genoeg	  is,	  	  kan	  kiezen	  voor	  een	  
tussenvorm	  :	  	  
-‐	  ofwel	  CLUBJAAR	  (een	  volledige	  reeks	  met	  	  
100%	  herhaling	  van	  beginners	  tot	  laatste	  
3de)	  –	  kan	  gecombineerd	  worden	  met	  
BRONS	  	  en	  ook	  met	  BRONS	  LIGHT.	  
-‐	  ofwel	  BRONS	  LIGHT	  (een	  herhalingsreeks	  
met	  tussenin	  enkele	  figuren	  van	  BRONS)	  –	  
ook	  combineerbaar	  met	  een	  andere	  groep.	  

-‐	  NIEUW	  IS	  ZILVER+	  op	  maandag	  :	  voor	  al	  
wie	  volledig	  zilver	  voltooid	  heeft	  en	  rustig	  
wil	  herhalen	  en	  bereid	  is	  om	  maximum	  3	  
blokken	  per	  reeks	  bij	  te	  leren.	  –
combineerbaar	  met	  Zilver	  en/of	  met	  STIJL.	  
-‐	  NIEUW	  :	  	  volledige	  reeks	  STIJLAFWERKING	  
BALLROOM	  EN	  LATIN	  zonder	  aanleren	  van	  
figuren.	  Voor	  al	  wie	  minimum	  3de	  jaar	  
gevolgd	  heeft.	  Combineerbaar	  met	  een	  
andere	  lessenreeks.	  
-‐	  Swing	  en	  salsa	  wordt	  gesplitst	  in	  beginners	  en	  
gevorderden	  die	  minimum	  2	  reeksen	  gevolgd	  hebben.	  

	  

	  

PAASVAKANTIE-‐
REGELING	  :	  
Geen	  lessen	  vanaf	  zat	  
31	  mrt	  tot	  en	  met	  vr	  13	  
april	  –	  er	  zijn	  wel	  
vervangprogramma’s	  	  
zie	  hiernaast	  in	  het	  geel	  
–	  ook	  met	  aanleren	  van	  
sirtaki	  op	  4	  april	  

	  



voor	  de	  mini-‐reeksen	  moet	  je	  vooraf	  inschrijven	  –	  zeker	  voor	  10	  mei.	  

	  

	  

	  
Alle	  beginners	  met	  een	  speciaal	  lidkaartje	  (de	  
vroegboekers)	  	  hebben	  nog	  een	  aantal	  gratis	  dans-‐
oefen-‐gelegenheden	  in	  het	  vooruitzicht	  :	  
14	  april	  -‐	  12	  mei	  	  in	  Oostende.	  	  Maar	  ze	  kunnen	  
natuurlijk	  nu	  al	  deelnemen	  aan	  alle	  andere	  
zaterdag-‐oefenavonden	  die	  gepland	  zijn	  voor	  de	  
beginners	  tot	  –clubjaars.	  €	  2,50	  toegang/pers.	  
	  

Onze	  jeugdshow	  gaat	  dit	  jaar	  door	  op	  
zondag	  27	  mei	  	  met	  2	  voorstellingen	  	  
(14u	  en	  17u30)	  in	  de	  Grote	  Post	  	  
toegang	  €	  11	  

De	  bingo	  van	  17maart	  was	  een	  groot	  
succes.	  De	  vriendenkring	  kan	  weer	  
trakteren	  op	  leuke	  speciaaltjes	  op	  de	  
oefenavonden	  ten	  voordele	  van	  alle	  
deelnemers	  

Eenmalig	  gratis	  aanleren	  van	  SIRTAKI	  
op	  woensdag	  4	  APRIL	  19u45	  (stipt)	  tot	  20u30	  GRATIS	  
voor	  alle	  GEVADA-‐leden	  die	  op	  de	  oefenavond	  blijven.	  	  €	  
4	  betalend	  voor	  wie	  niet	  op	  de	  oefenavond	  blijft.	  	  Duur	  :	  
45	  min.	  	  AANSLUITEND	  DANSAVOND	  VOOR	  1STE	  tot	  club	  
	  

zaterdag	  19	  mei	  	  	  -‐	  KIP met frietjes FESTIJN	  
leszaal	  	  Don	  Bosco	  	  Torhout	  
Wegens	  het	  grote	  succes	  van	  de	  vorige	  jaren,	  sluiten	  we	  ons	  sportjaar	  weer	  af	  met	  kip	  met	  saladbar	  en	  	  frietjes	  a	  
volonté.	  Vrienden	  en	  familie	  ook	  welkom.	  	  Zoals	  gewoonlijk	  wordt	  het	  een	  super-‐gezellige	  avond.	  
Programma	  :	  19u	  deuren	  open	  en	  mogelijkheid	  tot	  aperitief	  	  (niet	  inbegr)	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20u	  :	  halve	  kip	  met	  groenten	  en	  frietjes	  
	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  21u30	  spetterende	  dansavond	  
Prijs	  :€	  15/pers.	  Heerlijke	  dansmuziek	  en	  sfeer	  inbegrepen	  (dranken	  niet	  inbegrepen)	  
Inschrijven	  :	  vanaf	  vandaag	  bij	  Christine,	  Guido	  of	  Tim.	  Liefst	  inschrijven	  voor	  je	  laatste	  les	  van	  je	  cursus	  –	  ten	  laatste	  op	  15	  mei.	  
	  

	  

2	  gezellige	  dansavonden	  in	  Oostende	  :	  
FOUTE	  PARTY	  =	  dansavond	  waarin	  alles	  
fout	  is	  :	  de	  muziek	  is	  niet	  zoals	  gewoonlijk	  (maar	  
toch	  zeer	  goed	  maar	  anders)	  –	  de	  belichting	  is	  
anders	  –	  de	  dansers	  (deelnemers)	  zijn	  niet	  
gekleed	  naar	  een	  dansavond	  (werkkledij	  nog	  aan	  
of	  nachtkledij	  of	  simpel	  verkleed)	  -‐	  kortom	  alles	  
is	  niet	  normaal.	  	  Het	  wordt	  gewoon	  weer	  heel	  
gezellig	  en	  fijn.	  	  Je	  moet	  erbij	  zijn	  !!	  	  Geniet	  van	  
een	  leuk	  feestje….	  Danspasjes	  inbegrepen.	  

De	  foto’s	  van	  de	  bingo-‐avond	  
kunnen	  bezien	  worden	  op	  :	  
http://gevada.be/index.php/2018
/03/18/bingo2018/ 
	  
Voel	  je	  je	  niet	  echt	  geslaagd	  in	  je	  
lessenreeks,	  dan	  kun	  je	  zeker	  deze	  
reeks	  hernemen	  zonder	  dat	  iemand	  
daar	  commentaar	  op	  kan	  geven.	  

Onze	  sessie	  reanimatie	  met	  AED	  was	  heel	  
succesvol	  	  en	  praktisch	  gebracht.	  Zie	  
foto’s	  :	  
https://www.facebook.com/pg/danssc
hoolgevada/photos/?tab=album&albu
m_id=2015342245203708 
	  

Het	  lessenschema	  van	  de	  najaarsreeks	  staat	  al	  online.	  
http://gevada.be/index.php/2016/11/05/uurrooster-
lessenoverzicht-2/	  


