DANSEN IS PLEZIER VOOR 2
START 2 DANCE FEESTPAKKET

SWING & SALSA
Discoswing, caféswing, salsa

Swing, chacha, tango, wals, quickstep, jive, slow, rumba,…
GRATIS KENNISMAKINGSLES
Elke eerste startles is gratis
met voorstelling van programma
START LESSENREEKSEN
Torhout:
do 19u30
Oostende:
vr 20u15
Oostende:
zo 19u15

Lidgeld € 85 – (15 lessen)

start 13 jan
start 14 jan
start 16 jan

- Onvergelijkbaar Lidgeld: € 85 – (15 lessen)
- Onbeperkt toegang tot alle lessen
(alle locaties, dubbel volgen of wisselen van avond)

- Indien geen danspartner: vooraf
contact opnemen per mail
(info@gevada.be).

**N I E U W **
Ba c h a t a &
K i zom b a

-

Gevada = nummer 1 aan de kust + houtland
Al 35 jaar ervaring + correcte service aan alle
leden: Ga overal eens kijken, je komt zeker bij ons terug!
Tijdelijk: 2 e danscursus koppels 30% korting
Elke eerste startles: gratis proberen

JEUGDGROEPEN
Kleuterdans
URBAN

(hiphop, streetdance, clipdance)

Oostende: vaste dag kiezen! Lidgeld €80 + €5 verz

6-9 jaar

ma 17u45
di 17u

start 10 jan
start 11 jan

10-13 jaar

di 18u
zat 10u30

start 11 jan
start 8 jan

10-16 jaar

zat 10u30

start 8 jan

LIJNDANS

14-25 jaar

di 19u
woe 17u

start 11 jan
start 12 jan

Latino – disco – country - …
Speciaal Zonder partner

+ 18 jaar

ma 18u45

pas sept 22

voor 20-plussers

Super Groep woe 18u

- Verloofden gratis privaatles voor huwelijk
- Vrije dansavonden op zaterdagavond
- Lessen gevorderden ook telkens op meerdere
avonden (danservaring? Neem contact op!)

EXTRA DANS OEFENGELEGENHEDEN
VOOR LEDEN
Ma 14u30 – 17u
Za 20u30 – 24u
(onder begeleiding van
dansleraars)

Oostende: start woe 12 jan 20u
vrij 14 jan 18u

GEVADA: LEKKER GENIETEN +
INTENSIEF SPORTEN

er
M et danspartn
n 19 u4 5
start m a 10 ja
Oo st en de :

(15 lessen)
Lidgeld € 85 –

Oostende: start do 13 jan 19u45
Torhout: start wo 12 jan 18u45

Afwisselen Torhout-Oostende mag
Lidgeld € 80 – (15 lessen)

start 12 jan

2 e + 3 e kleuter
Spelenderwijs ritme en
basispassen leren
Oostende:
za 9u30 start 15 jan
Lidgeld €75/sem
+ €5 verz

Dance Hall + 12 jaar
Beginners: do 13 jan 17u45
Gevorderden: do 13 jan 18u45
Lidgeld €80/sem
+ €5 verz

Breakdance
Nieuw start pas sept 2022

Modern/jazz
Beginners: zat 8 jan 11u30
Gevorderden: za 8 jan 12u30
Lidgeld € 80/sem + € 5 verz.

