Zomer Danskamp kids 6-12j
Dinsdag16/8 tot vrijdag 19/08/2022
Klaar voor een week boordevol dansplezier en super leuke activiteiten waar je niet genoeg
van kan krijgen?
Om deel te nemen is er geen (dans)voorkennis vereist. Het danskamp staat open voor leden
en niet-leden. Als jong danstalent kan je elke dag op de hipste hits de nodige dansjes
aanleren en je talent verfijnen. Onze leuke Dansdroom lesgevers zorgen voor de nodige
afwisseling.
Voor iedereen die danskriebels heeft van 6 jaar tot 12 jaar, zorg dat je er zeker bij bent !
Kinderen 6-12j
De lessen worden gegeven in halve dagen, in de voormiddag (9.00u tot 12.00u).
De dansertjes krijgen de gelegenheid om hun danstalent te ontplooien tot volwaardige dansers
en danseressen onder leiding van zeer bekwame lesgevers van Dansdroom. Ze zullen een
aanbod krijgen van een mix van dansstijlen zoals hip hop, modern, streetdance,…
Hoewel de focus echt op dansen ligt, worden er ter afwisseling ook andere activiteiten
aangeboden zoals buitenactiviteiten, knutselen, sport en spel enz... kortom een danskamp om
zeker niet te missen! Dansen, lachen en plezier maken is de rode draad doorheen dit kamp van
Dansdroom.
Waar?
6 -12 jarigen: in de Sporthal Ter Linde te Glabbeek.
Afsluitmoment
Om jullie oogappels de kans te geven te tonen wat ze aangeleerd kregen, sluiten we het kamp
af met alle leeftijdsgroepen op vrijdag 19/8/2022 om 16.00u met een geweldig (gratis) kijkmoment voor alle ouders, grootouders, vriendjes,…
Praktische informatie
Er wordt voor- en na-opvang voorzien (8u tot 9u in de ochtend en 16u tot 17u ‘s avonds).
Zowel in de voor- als in de namiddag is er een pauze voorzien waar iedereen een zelf
meegebracht drankje en koekje kan nuttigen. Voor de middagpauze dient er een eigen
lunchpakket en drankje meegebracht te worden dat ter plaatse wordt opgegeten. Er is toezicht
voorzien door de lesgevers.
Inschrijving
€ 32/week voor halve dagen.
Verzekering lichamelijke ongevallen en (knutsel)materialen zijn inbegrepen.
Inschrijven is verplicht voor 1/8/2022 via de website van de gemeente:
https://glabbeek.ticketgang.eu/
Meer info? www.dansdroom.be en info@dansdroom.be

