
	
NIEUWSBRIEF	APRIL	2019	

	
Mini-reeksen:	graag	vooraf	inschrijven,	voor	15	mei	bij	Christine	of	Tim:	

EENMALIG	GRATIS	
aanleren	van	
SIRTAKI:	

voor	de	dansavond	
van	zat	13	april	te	
Oostende	om	19u30	

STIPT.	
Gratis	voor	wie	op	
de	oefenavond	blijft.	
Aan	5euro	voor	wie	

niet	blijft	
	
Onze	jeugdshow	gaat	
dit	jaar	door	op	

zondag	26	mei	met	2	
voorstellingen	(14u	
+	17u30)	in	de	grote	

post	
Kaarten	zijn	snel	
uitverkocht	!	

	

-	Wie	om	een	of	andere	reden	een	paar	lessen	gemist	heeft,	kan	gemakkelijk	bijgewerkt	worden	–	ofwel	in	de	les	door	
de	helpers	ofwel	op	de	oefenavonden	door	de	aanwezige	dansleraar	(als	je	dit	aan	hem/haar	vraagt)		of	in	een	aparte	
privaatles	(aanvragen	via	tim@gevada.be	)	

-	Voel	je	je	niet	geslaagd	in	je	lessenreeks,	dan	kan	je	zeker	je	reeks	hernemen	zonder	dat	daar	iemand	commentaar	op	
kan	geven,	je	danst	immers	voor	je	ontspanning	en	plezier!	

B A R B E C U E   IN  GEVADA  T O R H O U T	
met	spetterende	dansavond	–	zaterdag	18	mei	
19u	deuren	open	mogelijkheid	tot	aperitief	(niet	inbegrepen)	
20u	start	BARBECUE	(6	stukken	vlees,	fruit-	en	saladbar)	
21u30	spetterende	dansavond	met	klank	en	light	van	dj	Tim		
	
prijs	20	euro/per	persoon	

- toegang	tot	de	dansavond	van	3	euro	inbegrepen	!		
- dranken	niet	inbegrepen	

	
Nu	al	inschrijven	bij	Christine	of	Tim,	betaling	ten	laatste	tegen	10	mei	
(inschrijving	dan	pas	definitief).	
Vanaf eind april zal het schema van de zitplaatsen uithangen in Oostende, 
en Tim heeft dat schema ook mee naar Torhout en Wingene. 						



					

NIEUWE	LESSENREEKSEN	VANAF	SEPTEMBER	2019	

De normale overgang na vol 3de jaar (A+B) is 
BRONS (meer figuren en techniek) 
Maar wie de figuren nog niet goed genoeg kent 
en/of wie liever de reeds geleerde stukken nog 
eens herhaald wil zien 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) 33% korting in 
combinatie met brons      
     - ofwel BRONS LIGHT (helft herhaling met tussenin 
enkele figuren van BRONS) – beide combineerbaar 
met een andere groepen  

NIEUW : TOPCLASS is een lessenreeks 
waarin de klemtoon niet ligt op figuren, maar 
op dansstijl.  Wil je chique, stijlvol, supermooi 
dansen dan kun je dat met weinig figuren al 
aan. De stijlafwerking wordt geleerd aan de 
hand van eenvoudige figuren.  Toegankelijk 
voor wie al het volledige 3de jaar af heeft. 
Topclass is combineerbaar met andere 
lessenreeksen waarin meer de klemtoon ligt 
op figuren. 33% korting bij combineren met 
andere lessenreeks.  Uit de Topclass groeien 
de ‘ambassadeurs’ van de dansschool. 
Swing/salsa splitsen we weer in beginners en 
gevorderden (min. 2 reeks gevolgd)  

Extra	dans-oefen-avonden:	schema	voor	april	en	mei	–	profiteer	van	de	extra	
service	met	je	dansvrienden	
Toegang zaterdag Oostende 2,5 euro/pp (leden) en 4 euro/pp (ex leden) – maandagen en op locatie 3euro (5 ex leden)  

-	het	volledige	lessenschema	voor	het	najaar	staat	al	op	de	site:	https://gevada.be/index.php/uurrooster-
lessenoverzicht/	
-	het	is	nog	vroeg,	maar	alle	ZOMERDANSAVONDEN	zijn	bekend,	na	de	laatste	les	zijn	er	20	extra	dansavonden	om	
de	zomer	te	overbruggen:	scroll	naar	onder	op:	https://gevada.be/index.php/dansavonden/		
-	feestje	deze	zomer	of	najaar?	Foto’s	en/of	dj	nodig?	Het	hoef	allemaal	niet	zo	duur	te	zijn:	tim@gevada.be	!!!	

VERGEET	DE	BINGO	NIET	VAN	ZATERDAG	30	MAART,	GRATIS	INKOM	VOOR	ALLE	GEVADA	LEDEN		

PAASVAKANTIE-REGELING		
-Er zijn géén lessen vanaf maandag 
8 tot en met zondag 21 april, 
opnieuw les vanaf ma 22 april 
-Wel vervangprogramma: én 
profiteer van deze extra’s 
- Zaterdag 13 april: dansavond 

voor lagere jaren te Oostende 
20u30-24u 

- donderdag 18 april: dansavond 
voor alle leden te Torhout 
19u30-22u30 

- Zaterdag 20 april: dansavond 
voor hogere jaren te Oostende  

Op zaterdag 13 april om 19u30 
(voor de dansavond) wordt de 
SIRTAKI aangeleerd (GRATIS 
voor wie op de oefenavond blijft) 


