Bij deze e-mail vind u de nieuwsbrief van januari 2019.

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Januari 2019
Lesdata najaar 2018

DANSAVONDEN

Zondag: 30 dec, 6 jan. 2019, 13 jan.

Aanvang: 21.00 uur tot
00.00 uur Op woensdag tot
22.30 uur.
Toegangsprijs:
Voor reguliere
dansavonden € 3,- (voor
niet-leden)
Gratis (voor leden)
Senioren middag gratis
toegang

Dinsdag: 15 jan.
Woensdag: 2 jan, 9 jan, 16 jan, 23
jan.
Vrijdag: 28 dec, 4 jan, 11 jan, 18 jan, 25 jan.
Zaterdag: 29 dec, 5 jan, 12 jan, 18 jan 20.30 uur, 25 jan
20.30 uur, 1 feb 19.30 uur.

Aankomende avonden

26 JANUARI AFDANSEN
!Data onder voorbehoud!

Zaterdag 29 december
Vrijdag 4 januari Senioren
middag 14.00 uur tot 17.00
uur

Afdansen
26 Januari afdansen!!!

Zaterdag 5 januari 2019
NIEUWJAARS BAL

Zaal open om 19.00 uur.
aanvang 19.30 uur.
Zie tijdschema op de website

Zaterdag 12 januari
Dinsdag 22 januari vanaf
19.30 uur tot 22.30 uur
26 JANUARI AFDANSEN

Latin Experince
Latin Experience is een vet verbrandende, spier
verstevigende dans-fitnessworkout dat geinspireerd is
door de Latijns-Amerikaanse dans. De docenten
begeleiden hun dansers bij een combinatie van
verschillende dansstappen zoals Salsa, Samba,
Merengue, Hiphop, Streetdance, Cumbia, Bachatta en
Reggaeton.
Kom een keer een proefles meedoen!!!
Maandag 19.30 uur:
7 jan, 14 jan, 21 jan.

BOUNCE 'N BEATS
3 lessen voor €15,00. Op dinsdag van 16.00
uur tot 16.30 uur.
Coole les waar onze jongste danstalenten spelenderwijs leren
om op de ritmes en beats van de muziek te bewegen. Een les
waarin gedisciplineerd het plezier voor dans en muziek, in
teamverband, bij gebracht wordt. Fun, fun, fun daar draait het
om.

LINEDANCE
LineDance is een dansvorm afkomstig uit Amerika, waarbij je
in rijen/ lijnen danst en dezelfde dancemoves maakt.Je ziet vaak dat er een basis gedanst wordt
van bijvoorbeeld 32 tellen (4 x 8 tellen) en deze herhaald wordt.
Tegenwoordig kun je het dansen op verschillende muziekstijlen zoals; Country, Pop, Rock, Top
40, Salsa, Iers, enz. Dansstijlen binnen de LineDance zijn: Tripple Two, Polka, Night Club Two
Step, Country Two Step, East Coast Swing, West Coast Swing, Waltz, Tango, Cha cha cha,
Rumba, Samba en Funky.
LineDance is voor alle leeftijden. Je danst los van elkaar maar altijd in een groep. Het is sociaal,
actie en fun. Iedereen kan het leren.

Nieuwe serie van 10 lessen begint weer vanaf 11 januari. Vrijdag
21.00 uur!!!

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@danscentrumrosmalen.nl toe aan uw adresboek.

