Dansstage 2020

Inschrijven: Klik hier !

Algemene informatie
In het begin van de zomervakantie organiseren we jaarlijks een dansstage. De ideale
gelegenheid om de zomervakantie goed in te zetten. Dit zal doorgaan van 29/30 juni tot 3 juli
2020.

Let op!! Wegens lagere school tot dinsdagmiddag volg volgende data:
- Summercamp, fundance, jongensprogramma (voor stoere jongens en stoere
meisjes) :
dinsdagmiddag 30 juni 2020 - vrijdag 3 juli 2020
- Bal en bewegen: woensdagvoormiddag 1 juli 2020 - vrijdag 3 juli 2020 (wegens
dinsdagvoormiddag nog school)
- Bootcamps: maandagavond 29 juni 2020- vrijdag 3 juli 2020

Op deze zomerstage nodigen we gastdansers uit en krijgen onze dansers een intensief,
gevarieerd maar vooral een plezant programma waarbij ze kennis maken met tal van
dansvormen en toffe activiteiten.

Er is voor ieder wat wils! We kiezen voor een programma op maat van leeftijd. Zo voorzien wij
een apart kleuter- en jongensprogramma. De verschillende stijlen die aan bod kunnen komen
zijn: Musical, themadans, breakdance, hiphop, moderne en nog veel meer. Definitieve stijlen
worden zo snel mogelijk bekend gemaakt via een uitgebreide folder.
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De dansstage is ingedeeld in drie groepen naargelang leeftijd:

- Fundance: 1 ste kleuter tot 4 de leerjaar. Thema danskamp: reis rond de wereld. Dit gaat
door van 13u30 tot 17u00.
- Summercamp: 5 de en 6 de leerjaar (groep 1) en 1 ste en 2 de middelbaar (groep 2).
Verrassende dansstijlen in doorschuifsysteem. Dit gaat door van 13u30 tot 17u00.
- Bootcamp: voor gevorderde dansers (min. 12 jaar). Dit gaat van start op maandagavond
van 18u tot 21u15 voor – 18 jarigen. + 18 jarigen start om 19u tot 22u15.

In de voormiddag kan er gekozen worden voor een extra formule bal en bewegen. Concreet
betekent dit dat er een brede waaier aan sportactiviteiten georganiseerd wordt. Deze formule is
voor kleuters tot 2 de middelbaar. Voor kleuters ligt de focus voornamelijk op creativiteit en
plezier beleven, afwisselend met rust momenten.

De dansstage wordt afgesloten met een showmoment met een hapje en drankje.

Praktische informatie
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Waar: Zowel bal en bewegen en de dansstage gaan door op dezelfde locatie

Vilo Sportschool Meulebeke: Ingelmunstersteenweg 1A, 8760 Meulebeke

Kostprijs: Er is mogelijkheid om eigen formule samen te stellen. Er is geen verplichting om aan
zowel bal en beweging als dansstage deel te nemen. Hierin wordt een vrije keuze gegeven.

- Vroegboekkorting: 10 euro korting voor leden van Folle Et Fou, inschrijven en betalen
voor 1 april 2020.
- Bal en bewegen: €45
- Summercamp: €60
- Bootcamp: €60
- Fundance: €60

Er wordt telkens opvang voorzien vanaf 8 uur.
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