
Jeugd
alle lessen in Oostende

170 euro voor het sportjaar + 5 euro verzekering

*Kleuters 160 euro+ 5 euro verzekering

Alle lessen starten in de week van 5 september!

Swing & salsa - Oostende
woe 20u vanaf 14 sept.

vrij 18u vanaf 16 sept.

Bachata & Kizomba - Oostende
maandag 19u00 vanaf 12 sept.

Lindyhop - Oostende
ma 20u vanaf 12 sept.

Lijndans 
80 euro pp / 15 lessen

Oostende: 

Beginners - do 19u45 vanaf 15 sept.

Gevorderden - do 18u45 vanaf 15 sept.

Torhout: woe 18u45 vanaf 14 sept.

Latin solo 
85 euro pp / 15 lessen

Oostende - di 19u vanaf 13 sept.  

Zumba 
terug van weggeweest!

75 euro voor 10 beurten 

Oostende - ma 20u30 vanaf 5 sept.

Fun & Funky
Vanaf januari 2023!

Bekijk zeker ook het +18

jeugdaanbod!

Kleuters
woe 16u 

zat 9u30

Ballet
met Cindy Barbarin! 

6-8 jaar - zat 10u30

9-11 jaar - zat 11u30

12-14 jaar - zat 12u30

+16 jaar - zon 9u30

Dancehall
ma 18u - beginners

di 20u - gevorderden

Breakdance
do 17u30 - beginners 

do 18u30 - gevorderden 

Disco dance
Vanaf januari 2023!

Dansen is plezier voor 2
85 euro pp / 15 lessen

Start 2 dance - feestpakket *
Swing, chachacha, tango, wals, quickstep, jive,...

Meerdere avonden, meerdere locaties!

Oostende: zo 18u - start 11 én 18 sept.

Wingene: ma 19u15 - start 12 sept.

Oostende: woe 21u - start 14 sept.

Torhout: do 19u30 - start 15 sept.

Oostende: za 16u - start 17 sept. 

UITGEBREID AANBOD VOOR
VOLWASSENEN ÉN JONGEREN! 

 
GRATIS KENNISMAKINGSLESSEN!

ALLE LESSEN NADIEN OP DEZELFDE DAG, ZELFDE UUR

www.gevada.be

info@gevada.be

0486 27 52 38

Single dance
 

Urban
Hiphop, streetdance,

clipdance

6-9 jaar
ma 17u30

di 17u

zat 9u30

10-13 jaar

ma 18.30 - gev.

di 18u

zat 10u30 

Modern

woe 18u - beginners

woe 19u - gevorderden

woe 20u - +18 jaar

 

Ook showteam en

dancecrew na auditie!
datum nog te bepalen

(*) Onbeperkt toegang tot alle lessen!

Verloofden gratis privaatles voor huwelijk.

Wekelijkse oefenavonden onder begeleiding.

Gevorderden ook op meerdere avonden. 

Al danservaring? Geen partner? Geen nood! Neem contact met ons op!

 info@gevada.be

 

14-18 jaar 
di 19u - gev.

woe 17u 

woe 18u - gev.

zat 11u30

+18 jaar

ma 19u30

genieten en intensief sporten

nummer 1 aan de kust en het houtland

al 35 jaar ervaring

Gevada: 

Tijdelijk aanbod: 

2de danscursus aan -30%!


