
	
NIEUWSBRIEF	MEI	2019	

Schema	nieuwe	lessen	in	sept,			
ter	herinnering!	

	

B A R B E C U E   IN  GEVADA  T O R H O U T	

met	spetterende	dansavond	–	zaterdag	18	mei	
Traditiegetrouw	is	GEVADA’s	etentje	de	afsluit	van	het	sportseizoen	en	tevens	
de	opening	van	de	zomeractiviteiten.	Onze	barbecue	wordt	opnieuw	zoals	
vroeger	de	beste	van	de	hele	zomer,	daar	mag	je	zeker	van	zijn,	dat	getuigen	
ook	alle	vaste,	trouwe	leden,	iedereen	moet	er	gewoonweg	bij	zijn.	

6	stukken	vlees	en	saladbar	naar	believen,	je	krijgt	het	niet	op!		
Familie	en	vrienden	eveneens	welkom,	het	wordt	weer	één	groot	familiefeest	
met	de	GEVADA	familie	
LET	WEL:	niet	in	Gevada	Oostende,	maar	wel	in	GEVADA	Torhout	(Don	Bosco)	

Programma:	 19u	deuren	open	mogelijkheid	tot	aperitief	(niet	inbegrepen)	
20u	start	BARBECUE	(buikje	rond	eten,	je	krijgt	het	niet	op)	
21u30	spetterende	dansavond	met	klank	en	light	van	dj	Tim		

prijs	20	euro/per	persoon	-	toegang	tot	de	dansavond	van	3	euro	inbegrepen	–	excl	dranken		
	
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.							
Er	zijn	heel	veel	zomer	dansavonden	(zie	pagina	4	van	deze	NB),	en	we	voorzien	2x	een	speciaal	thema:	

- eerste	thema	is	een	“Abba-Beegees-Elvis-Michael	Jackson-Harry	Belafonte”	music	special		
(3	edities,	première	ma	20	mei	te	wingene,	en	dan	te	Oostende	in	juni)	

- noteer	ook	de	midnummer-dansavond	met	extra	koele	verrassing	én	met	summerdancehits	

GRATIS	HERHALINGSLESSEN		
NA	DE	ZOMERVAKANTIE,	noteer	deze	nu	
al	in	je	agenda,	zodat	je	ze	niet	vergeet:	

1ste jaar (gestart in jan):  zondag 1 sept 19u15  
2de reeks (jan – mei):  zondag 1 sept 18u 
3de jaar (progr jan-mei): zondag 1 sept 20u30 
brons (progr jan-mei):  zaterdag 31 aug 19u15 
zilver (progr jan-mei):  zaterdag 31 aug 18u  

Wie niet kan komen naar deze gratis herhalingslessen, kan 
natuurlijk terecht op de vele zomer-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..  

	Van	de	laatste	minireeksen	zijn	er	ook	herhalingslessen	
voorzien	(einde	juni	én	begin	sept),		zie	schema	op	p3	en	p4	
van	deze	nieuwbrief,	deze	zijn	niet	gratis	

Tim Vandamme
s



Er	zijn	nog	een	aantal	plaatsen	vrij	voor	de	minireeksen,	graag	vooraf	in	te	schrijven	aub!	

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	(vraag	het)		
-	ofwel	in	een	aparte	privaatles	
(aanvragen	via	tim@gevada.be	)		
dit	kan	gerust	ook	nog	na	de	
lessenreeksen	of	deze	zomer,	zodat	je	
klaar	bent	voor	het	nieuwe	dansjaar,	
of	als	je	mee	wil	overgaan	met	je	
dansvrienden	naar	een	volgend	jaar	

Voel	je	je	niet	geslaagd	in	je	
lessenreeks,	dan	kan	je	zeker	je	reeks	
hernemen,	je	danst	immers	voor	je	
ontspanning	en	plezier!	

EXTRA	NIEUWS	:	
-	Onze	jeugdshow	gaat	door	op	zondag	26	mei	in	
De	Grote	Post.	Kaartenverkoop	start	op	1	mei	en	
zal	zeer	snel	volzet	zijn	–	we	zoeken	nog	enkele	
mensen	die	kinderen	willen	begeleiden	in	de	
kleedkamers,	graag	je	naam	doorgeven	aub	
-	Ons	kleuterfeest	gaat	door	op	zaterdag	18	mei	
om	15u.	Het	wordt	een	leuk	feestje.	Gratis	toegang.	
-	Merk	op	dat	de	laatste	maandag-dansnamiddag	
doorgaat	op	ma	13	mei	
-	De	mooie	charleston	per	koppel	wordt	weer	
aangeleerd	op	zat	29	juni	(hogere	jaren)	en	ook	op	
zondag	30	juni	voor	lagere	jaren.	Het	is	een	heel	
mooie	en	gezellig	party-charleston.	
-	De	zomerse	MERENGUE	(een	dans	per	koppel	in	
zwoele	zuiderse	sfeer)	wordt	aangeleerd	tijdens	de	
MIDSUMMER	dansavonden	van	zaterdag	3	aug	
voor	de	hogere	jaren	en	op	zondag	4	aug	voor	de	
lagere	jaren.		
-	De	vroegboekers	bij	de	beginners	hebben	nog	een	
gratis	oefenavond	op	zat	11	mei.		

	
EXTRA	UITLEG	nieuwe	lessenreeksen	
De	normale	overgang	na	vol	3de	jaar	(A+B)	is	BRONS	met	(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	groep	

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	op	in	2	groepen:	Wie	al	2	reeksen	
volgde	(dus	gestart	is	in	sept	2018	of	eerder)	komt	om	19u,	wie	
gestart	is	in	januari	2019	komt	om	20u.	In	die	laatste	groep	komen	
ook	nieuwe	beginners	bij,	we	beginnen	les	1	met	herhaling	van	de	
basispassen,	maar	de	figuren	zullen	voor	iedereen	nieuw	zijn	

Het	volledige	lessenschema	voor	het	najaar	staat	al	op	de	site:	
https://gevada.be/index.php/uurrooster-lessenoverzicht/	

TIJDENS DE ZOMER MAG JE NIET STILVALLEN !!!  
KOM DANSEN IN JUNI – JULI - AUGUSTUS  

Spaar het schema in bijlage en noteer deze datums in je agenda. 
Meestal worden er leuke lijndansjes of partydansjes aangeleerd tijdens die extra zomer dansavonden.  

De oefenavonden in de zomerperiode worden ook gesplitst (hogere jaren/lagere jaren) zodat iedereen het maximum aan 
comfort krijgt. !!! Neem het voornemen om de 14 dagen te oefenen. Er zijn niet minder dan 20 oefenavonden gepland. Zie 

bijlage p3-4.  
Ook als het heel warm is mag je veel dansen.  Je hebt toch altijd warm als je danst.  Een beetje zweten is heel gezond. 

Wees daar niet bang voor.... 

We	wensen	iedereen	een	lekkere	en	ontspannen	zomer	toe!	
We	zien	iedereen	graag	terug	op	alle	dansavonden	van	mei	tot	sept,	en	op	de	herhalingslessen	van	31/8	en	1/9	

Je	hebt	een	belangrijke	stap	gezet	om	te	leren	dansen,	maar	ondertussen	weet	je	dat	het	meer	is	dan	leren-dansen.	
Het	wordt	een	fijne	hobby	die	je	moet	blijven	onderhouden.	Blijf	ook	de	banden	met	je	dansvrienden	

onderhouden.	Maak	ook	wat	reclame	bij	jouw	vrienden	en	familie	zodat	je	danschool	verder	kan	bloeien.	
Geniet	van	de	mooie	zomer...	Spaar	deze	nieuwsbrief	...	DE	INFORMATIE	KOMT	NOG	VAN	PAS	

Tim Vandamme
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zomerdansavonden (vanaf 18 mei tot 7 sept) 3 euro voor leden / 5 euro ex-leden
zat 4 mei les 14 in Oostende (BRONS+ZILVER) + dansavond voor HOGERE jaren 20u30-24u
zo 5 mei les 14 in Oostende (2de-1ste-3de jaar)
ma 6 mei oefennamiddag te Oostende 14u30-17u

les 14 in Wingene (3de-bronslight-plus) + les 14 in Oostende (Goud)
di 7 mei les 14 in Oostende (club + brons)
woe 8 mei les 14 in Oostende (swing2+swing1 + 2de jaar) + les 13 Torhout (zilver+3de)
do 9 mei les 14 in Torhout (brons+1ste+2de) + les 14 te Oostende (zilver)
vr 10 mei les 14 te Oostende (3de+1ste+stijl)
zat 11 mei dansavond LAGERE jaren (beginners gratis met kaartje) 20u30-24u
zo 12 mei les 15 in Oostende (2de-1ste-3de jaar)
ma 13 mei oefennamiddag te Oostende 14u30-17u

les 15 in Wingene (3de-bronslight-plus) + les 15 in Oostende (Goud)
di 14 mei les 15 in Oostende (club + brons)
woe 15 mei les 15 in Oostende (swing2+swing1 + 2de jaar) + les 14 Torhout (zilver+3de)
do 16 mei les 15 in Torhout (brons+1ste+2de) + les 14 te Oostende (zilver)
vr 17 mei les 15 te Oostende (3de+1ste+stijl)
zat 18 mei namiddag kleuterfeestje Oostende vanaf 15u

slotfeest TORHOUT BARBECUE en SALADBAR - ALLE LEDEN inschrijven vooraf
zo 19 mei dansavond HOGERE jaren in Oostende 19u30-22u30
ma 20 mei slot dansavond te Wingene met  speciale "back in time" editie, dj Tim draait enkel hits 

van ABBA-BEEGEES-ELVIS-JACKSON-BELAFONTE

19u30-22u30

di 21 mei 20u mambo + 21u paso doble les 1/4
woe 22 mei 20u slow + 21u rock'n'roll les 1/4

les 15 in Torhout (zilver+3de)
do 23 mei alleen nog lessen voor de jeugdgroepen
vr 24 mei 19u45 Arg tango + 20u45 bachata les 1/4
zat 25 mei dansavond LAGERE jaren in Oostende 20u30-24u
zo 26 mei jeugdslotshow in de GROTE POST in Oostende tickets vooraf kopen
ma 27 mei GESLOTEN
di 28 mei 20u mambo + 21u paso doble les 2/4
woe 29 mei 20u slow + 21u rock'n'roll  les 2/4
do 30 mei HEMELVAART GESLOTEN
vr 31 mei HEMELVAART GESLOTEN

Gevada: bruisend van activiteiten
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zomerdansavonden: 3 euro voor leden / 5 euro ex-leden
weekend 1 juni gesloten

di 4 juni 20u mambo + 21u paso doble les 3/4
woe 5 juni 20u slow + 21u rock'n'roll  les 3/4
vr 7 juni 19u45 Arg tango + 20u45 bachata  les 2/4

weekend 8 juni gesloten

di 11 juni 20u mambo + 21u paso doble les 4/4
woe 12 juni 20u slow + 21u rock'n'roll  les 4/4
vr 14 juni 19u45 Arg tango + 20u45 bachata  les 3/4

zaterdag 15 juni dansavond HOGERE jaren in Oostende: speciale "back in time" editie 20u30-24u
dj Tim draait enkel hits van ABBA-BEEGEES-ELVIS-JACKSON-BELAFONTE

zondag 16 juni dansavond LAGERE jaren in Oostende: speciale "back in time" editie 19u30-22u30
dj Tim draait enkel hits van ABBA-BEEGEES-ELVIS-JACKSON-BELAFONTE

vr 21 juni 19u45 Arg tango + 20u45 bachata  les 4/4
zaterdag 22 juni dansavond LAGERE jaren in Oostende 20u30-24u
zondag 23 juni dansavond HOGERE jaren in Oostende 19u30-22u30

di 25 juni 20u herhaling mambo en 21u herhaling paso 5 euro /PP
woe 26 juni 20u herhaling slow en 21u herhaling rock'n'roll 5 euro /PP

zaterdag 29 juni dansavond HOGERE jaren in Oostende (aanleren Charleston) 20u30-24u
zondag 30 juni dansavond LAGERE jaren in Oostende (aanleren Charleston) 19u30-22u30

vrijdag 5 juli dansavond HOGERE jaren in Oostende 20-23u

zondag 14 juli dansavond LAGERE jaren in Oostende 19u30-22u30

vrijdag 19 juli dansavond LAGERE jaren in Oostende 20u-23u
zaterdag 20 juli dansavond HOGERE jaren in Oostende 20u30-24u

weekend 27 juli gesloten

zaterdag 3 aug MIDSUMMERdansavond Oostende HOGERE jaren (met extra verkoelende verrassing) 20u30-24u
"SUMMERDANCEHITS ONLY" IN THE MIX by dj Tim - aanleren Merrengue

zondag 4 aug MIDSUMMERdansavond Oostende LAGERE jaren (met extra verkoelende verrassing) 19u30-22u30
"SUMMERDANCEHITS ONLY" IN THE MIX by dj Tim - aanleren Merrengue

weekend 10 aug gesloten 
weekend 16 aug gesloten 

vrijdag 23 aug dansavond HOGERE jaren in Oostende 20u-23u
zaterdag 24 aug dansavond LAGERE jaren in Oostende 20u30-24u

vrijdag 30 aug Speciale dansavond LAGERE jaren in Oostende 20u-23u
zat 31 aug GRATIS herhalingslessen brons en zilver - gewone uurregeling van voorjaar GRATIS
zat 31 aug speciale dansavond HOGERE jaren in Oostende 20u30-24u
zo 1 sept GRATIS herhalingslessen 1-2-3de jaar - gewone uurregeling van voorjaar GRATIS

di 2 sept 20u herhaling mambo en 21u herhaling paso 5 euro /PP
woe 3 sept 20u herhaling slow en 21u herhaling rock'n'roll 5 euro /PP
vanaf zat 7 sept normaal systeem - 1ste en 3de zat voor hogere jaren - 2de en 4de zat voor lagere jaren

Gevada - zomerdansavonden


