SUMMER DANCE 2022
DANSCENTRUM PIROUETTE VZW

Zin in een week vol dans, plezier en uitdagingen tijdens de zomervakantie?
Dan is onze Summer Dance zeker iets voor jou!

VOOR WIE
Dansers vanaf 12 jaar met een passie voor dans. Er zullen 2 leeftijdsgroepen gemaakt worden:
• Groep 1: 12 jaar t.e.m. 14 jaar.
• Groep 2: vanaf 15 jaar.

WANNEER
Wij organiseren onze Summer Dance van 11 juli tot en met 15 juli. Een stagedag start om 9 uur en
eindigt om 16 uur. Iedereen is welkom vanaf 8u30. Na een stagedag wordt er geen opvang
voorzien. Er zal steeds begeleiding aanwezig zijn doorheen de dag.

WAAR
De Summer Dance zal doorgaan in het Sint-Victorinstituut Alsemberg.
(Adres: Brusselsesteenweg 20, 1652 Alsemberg)

ACTIVITEITEN
De dansers zullen doorheen de week uitgedaagd worden met verschillende dansstijlen die aan
bod zullen komen: o.a. modern jazz, hedendaags, klassiek ballet, hiphop, ragga, partnering, …
• Dagelijks staan er 4 workshops op de planning. Twee workshops zullen voorzien worden door
gastdocenten. De overige twee workshops worden door onze eigen docenten gegeven.
• Op het einde van de week zal er een toonmoment georganiseerd worden.
• Naast de middagpauze wordt er ook een tienuurtje en vieruurtje voorzien waar de dansers
even tot rust kunnen komen.
• Met beide groepen samen zal er ook een teamactiviteit georganiseerd worden om de
groepssfeer te omarmen.
De hele week kunnen dansers zich dus ontwikkelen in verscheidene dansstijlen met een bijhorende
funfactor. De focus wordt gelegd op kwaliteit, plezier en het aanbieden van een ruim dansaanbod.

TOONMOMENT
Op vrijdag 15 juli kunnen alle ouders, broers/zussen, grootouders, vrienden, familie, …
komen kijken naar het toonmoment van onze Summer Dance, waar de dansers het beste van
zichzelf zullen geven na een week intensief dansen. Het toonmoment zal doorgaan om 19 uur in
het Sint-Victorinstituut te Alsemberg.

PRIJS
€145
•
•

Vroegboekkorting t.e.m. 17 april: €135.
Inbegrepen: workshops, verzekering, (dagelijks) vieruurtje, T-shirt, broodjes bij toonmoment.

HOE INSCHRIJVEN?
Inschrijven is mogelijk vanaf 7 februari om 8 uur.
Via onze website: www.dancepirouette.be
Plaatsen zijn beperkt! Wees er dus snel bij.

Voor bijkomende vragen/informatie: stages@dancepirouette.be

