NIEUWSBRIEF JUNI 2018
HERHALINGSLESSEN MINI REEKSEN:
-

-

Speciaal voor IEDEREEN die ooit al eens DEZE mini reeksen volgde, misschien nu in mei/juni 2018 ofwel in
een van de vorige jaren?
Herhalingslessen wil zeggen in een uurtje tijd ALLE figuren van de volledige reeks KORT HERHALEN en
goed doordansen. Alles opnieuw aanleren is uiteraard onmogelijk, vandaar herhalingsles
We voorzien 2 IDENTIEKE herhalingslessen, eentje vlak voor de zomervakantie + eentje er na
o MAMBO 1:
di 26 juni 20u
en/of di 4 sept 20u
o Lange PASO: di 26 juni 21u
en/of di 4 sept 21u
o SLOW:
woe 27 juni 20u
en/of woe 5 sept 20u
o BOOGIE:
woe 27 juni 21u
en/of woe 5 sept 21u
Prijs: 5 euro/pers/les (kom zoveel je zelf nodig acht)

ZOMEROEFENAVONDEN:
- Gevada is een van de enige dansscholen in Belgie die de HELE ZOMER OPEN BLIJFT. We zijn een paar keer
kort gesloten (2 weekends in juni, 3 weekends in juli en 1 weekend in aug), maar blijven alle andere
weekend open. De weekends die we open zijn zorgen we voor 2 dansavonden!
- De dansavonden blijven de HELE ZOMER DOOR GESPLITST, zodat je maximaal plaats hebt, en bij je eigen
groepen kan dansen è profiteer van deze uitzonderlijke SERVICE !
- We voorzien dansavonden op vrijdag én zaterdag, ofwel zaterdag én zondag. Wie dus verhinderd is op een
bepaalde vaste dag, heeft nu géén excuus meer om niet te kunnen oefenen.
- Zie ook aanleren van koppeldansen/partydansen: “Charleston” en “Merrengue”
- Op de Midsummerdansavonden van 4-5 aug, zorgt dj Tim voor only “summerhits” in the mix, en zorgen we
ook voor een speciale zomerse verrassing
- Op de laatste 2 dansavonden (31/8 en 1/9) is er een optreden van onze BALLROOMFORMATIE voorzien!

HERHALINGSLESSEN NA DE ZOMER
- We geven het schema van de vorige nieuwsbrief nog eens mee
- Zie bovenaan de herhalingslessen van de MINI REEKSEN
- Onderstaande herhalingslessen van de gewone cursus zijn GRATIS
o 1ste jaar (gestart in jan) : zondag 2 sept 19u15
o 2de reeks (jan – mei) : zondag 2 sept 18u
o 3de jaar (progr jan-mei) zondag 2 sept 20u30
o brons (progr jan-mei) zaterdag 1 sept 19u15
o zilver (progr jan-mei) zaterdag 1 sept 18u
- Wie niet kan komen naar deze gratis herhalingslessen, kan natuurlijk terecht op de vele oefenavonden in
voorbereiding op de nieuwe lessen.
- De niet-vermelde groepen komen normaal voldoende naar de oefenavonden en vragen daar extra hulp in
als het nodig is..
NIEUWE LESSEN IN SEPTEMBER
- Het volledige schema van ALLE lessen kan je al vinden op www.gevada.be
- Een lessenreeks hernemen mag natuurlijk ook altijd, belangrijk is dat je echt mooi en goed gaat dansen,
een reeks overdoen kan zeker geen kwaad
- Na 3de jaar komt logisch BRONS, optioneel kan een CLUBJAAR (herhaling) of BRONS LIGHT (brons op half
tempo) ook een mogelijkheid zijn, eventueel zelfs als 2de cursus te combineren (aan -50% dan !)

GDPR… het moest er van komen…
- waarschijnlijk heeft iedereen de laatste dagen massaal mailtjes gekregen van diverse instellingen waar je
een nieuwsbrief van krijgt, ook van bedrijven waar je zelfs al niet meer wist dat je op een mailinglijst staat.
- Gevada heeft je hier niet over willen lastigvallen, want iedereen weet ondertussen dat ze van ons een mail
kunnen krijgen, en wie dat niet wenst, kan zich ALTIJD en zeer EENVOUDIG uitschrijven en hun gegevens
raadplegen (telkens op het einde van de mailing in de footer)
- Voor wie het wenst te lezen: we hebben nu ook een PRIVACY- en COOKIEverklaring:
https://gevada.be/index.php/privacy-en-cookieverklaring

FOTO’s OP DE SITE
- De afgelopen weken heeft Tim wat foto’s genomen
- Hier kan je ze terugvinden: https://gevada.be/index.php/foto/
- Het gaat hem over: SLOTSHOW 27/5 – KIPFESTIJN TORHOUT 19/5 – FOUTE PARTY 28/4

