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Danscollege heropstart lessen vanaf 08 juni +
Lessenrooster 2020-2021 !

1) Danscollege herneemt alle danslessen vanaf maandag 08 juni tem zondag
28 juni.

Er zijn wel "TIEN MAATREGELEN OM TE ZIEN" waar we ons aan moeten
houden. We hopen onze leden zo voltallig mogelijk te mogen verwelkomen.

Bij binnenkomen en buitengaan in Danscollege Goedleven moet iedereen
handen ontsmetten. Er is gel voorzien.

De kleedkamers kunnen niet gebruikt worden. Je jas en/schoenen neem je
mee in de danszaal.

We komen in danskledij naar de dansles. BBB-ers nemen eigen matje mee.

De ouders wachten buiten op de parking en houden rekening met de
sociale distantiëring.

Geen fietsen plaatsen tegen gevel.

De dansjes zullen zoveel mogelijk contactloos zijn, zoveel mogelijk afstand
1,5m, zeker vanaf 12j.

Onze balletbarre zal na elke les ontsmet worden.

Een groepsknuffel op einde van de les is niet mogelijk : )

De cafetaria is open met bediening voor wachtende (groot)ouders.

Toiletten zijn ook beschikbaar. Na toiletbezoek verplicht handen wassen en
afdrogen met wegwerphanddoekjes.
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2) Lessenrooster 2020-2021 - Registreren+inschrijven - Coronakorting

REGISTREER je als OUDER op ons Nieuw ledenplatform
leden.danscollege.be en ontdek ons nieuwe lessenrooster en docententeam voor
2020-2021. Vervolgens kan je zoon/dochter of jezelf INSCHRIJVEN voor dansjaar
2020-2021. Volg het STAPPENPLAN om je te registreren en in te schrijven.

In de laatste fase van je inschrijving kan je de "coronakorting' toevoegen aan je
kostennota. Deze coronakorting is een compensatie voor 5 gemiste danslessen
(periode 4 mei tem 7 juni) voor kleuters (-30€), kids (-35€), teens (-40€) en
volwassenen (-45€) die ingeschreven waren tijdens schooljaar 2019-2020 omwille
van de coronacrisis. Deze korting is NIET geldig voor nieuwe leden. Wil je
Danscollege steunen ? Dit kan door de coronakorting NIET toe te voegen aan je
winkelmandje. Heb je een Uitpas met kansentarief ? Klik dan op de UITPAS knop.
Kansentarief is NIET combineerbaar met andere kortingen.

Ons lessenaanbod ligt in de grote lijn van vorig schooljaar. Onze populaire lessen
"kleuterdans", "ballet" én "Kids Dance Mix" worden nu zowel op woensdag én
op zaterdag aangeboden. Zeer warm aanbevolen (NIEUW) zijn musical kids en
musical teens op donderdag met een zéér ervaren musicaldocent. Met trots in
ons hart kondigen we de opstart van ons eigen SHOWTEAM aan als mooi
alternatief voor ons wedstrijdteam Meraki-by Danscollege dat in samenspraak
werd stopgezet.

Wie twijfelt kan zich inschrijven voor een gratis proefles tijdens de éérste lesweek
van september (14 tot 20/09). We starten het nieuwe dansjaar met een
fantastische KICK-OFF van Danscollege op zondag 13 september waar U alles
kan te weten komen over het nieuwe schooljaar. Noteer deze datum alvast in
jullie agenda voor een geweldig dansfeest.

3) SHOWTIME MET SHOWTEAM DANSCOLLEGE !!!
Danscollege start met een gloednieuw SHOWTEAM, voor dansers vanaf
8j tem 14j (kids én teens) die op zoek zijn naar een iets pittigere
dansuitdaging. Hier zal de nadruk vooral liggen op het brengen van SHOWS,
OPTREDENS, PERFORMANCES zowel op activiteiten van Danscollege als
externe optredens. Het SHOWTEAM wordt het gezicht en uitgangsbord van
Danscollege. "Showteam Danscollege CHOREO" en "Showteam Danscollege
TECHNIEK" zijn 2 vaste onderdelen en lessen van het SHOWTEAM. Voor
CHOREO is het noodzakelijk om voldoende basistechnieken te beheersen. Het
één kan niet zonder het ander. TECHNIEK is voorzien op maandag van 18u30 -
19u30 (1u). CHOREO is voorzien op donderdag van 18u30-20u00 (1u30). Om

http://leden.danscollege.be/
https://danscollege.be/inschrijven-2/
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deel te nemen aan het SHOWTEAM worden 2 selectiedagen voorzien - op
zaterdag 27 juni om 17u en/of zaterdag 5 september om 17u - met onze
docenten en jury. Hier zal gekeken worden of er voldoende technische
vaardigheden en show skills zijn. 

Iets voor jou ? SCHRIJF JE IN EN KLIK HIER.

4) ZOMERKAMPEN EN ZOMER BBB 

Klik HIER om je in te schrijven voor onze zomerkampen.

6 t.e.m. 10 juli: zomerdanskamp 6 tot 10-jarigen

20 t.e.m. 23 juli : zomerdanskamp “dansanders” 4 tot 12-jarigen * (enkel
voor kinderen met een beperking)

17 t.e.m 21 augustus: musicalkamp 6 tot 10-jarigen

17 t.e.m 21 augustus: hip hop kamp 10+

Tijdens de zomervakantie zal er opnieuw zomer BBB zijn. Je betaalt 10€/cash per
les of via je beurtenkaart. Deze lessen lopen door vanaf 30 juni tot 08 september,
telkens telkens op dinsdag van 20u30-21u30. Vooraf inschrijven is niet nodig.

5) CONTACT

Heb je vragen, opmerkingen, suggesties ? Contacteer Sarah via
danscollegegoedleven@gmail.com of via telefoon 0470246095. Meer info op
www.danscollege.be

Wij wensen jullie nog heel veel dansplezier toe de laatste 3 weken van dit
dansseizoen.

Vele groetjes,

Team Danscollege

https://forms.gle/73ZgYzkaaFHLgRMu7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTLn3ENm_xNo6yF7sbJy-2GqSp2YNxKy3fio5_ekTSYZNgIQ/viewform
http://www.danscollege.be/
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Danscollege

Goedlevenstraat 179/4
9041 Gent - Oostakker

Dit bericht werd automatisch verzonden via danscollege.peepl.be. Uitschrijven.
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