
pré pré kids kids Cie pré Cie Cie pré kids kids Cie pré Cie Cie kids Cie pré Cie Cie kids Cie pré Cie Cie

demo street street street street modern modern modern modern disco disco disco klassiek klassiek klassiek

zondag EEKLO

25/03/2018 zaal  MIMOSA

paasmaandag wedstrijd show/jazz/modern

2/04/2018 Meos Maldegem

paasdansstage voor kleuters en

di 3/4 --> vr 6/4 lager onderwijs tem 3° lj.

halve dagen
te  MALDEGEM 

paasdansstage voor kleuters,

ma 9/4 --> vr 13/4 lager onderwijs én middelbaar

halve dagen te   EEKLO

zondag Vlaams Kampioenschap

22/04/2018 street Herentals (Dansliga)

zaterdag Vlaams Kampioenschap

28/04/2018 show,jazz,modern. Herselt (DL)

zondag Vlaams Kampioenschap

29/04/2018 disco Herselt (Dansliga)

vrijdagavond algemene repetitie

4 mei vanaf 17u "Showgroepen in de spotlights"

za 5 mei 2018 algemene repetitie

10u-18u "Showgroepen in de spotlights"

za 5 mei 2018 : 19u. "S-pression showgroepen

zo 6 mei 2018: 15u. in de spotlights"

zondag ZEESTOET

24/06/2018 OOSTDUINKERKE

za & zo OPENING NIEUW

30/6 & 1/7 SPORTCOMPLEX EEKLO

juli stage voor kleuters,

di 17/7--> vr 20/7 lager onderwijs én middelbaar

volle dagen te   EEKLO

Datum Evenement

welke groepen treden wanneer/waar op?

* **** * * *

* * * *

*

* * *

* *

*** *

vm (9u30-12u) voor kleuters en kinderen uit het LO (1°/2°/3°ljr)

 vm. (9u30-12u): kleuters en kinderen uit het LO (1°+2°ljr); in de nm.(13u30-17u):LO (vanaf 3° ljr). en middelbaar

*

nieuw: DANS gecombineerd met TAALBAD ENGELS 

*

*

* * * * *

voor kleuters en kinderen uit het LO (1°/2°ljr)en  kids uit het LO (vanaf  3° ljr.) en middelbaar

*

*

* * * * * * * * * * *

** *

**

* *

** * * * * * * * * ** *

* * *

*

van maandag 14 mei tot zaterdag 19  mei

VRIENDJESDANSWEEK
DEZE WEEK KUN JE IN ALLE LESSEN (niet bij de demoteams) een vriendin of vriend meebrengen.

*

*

** *

* * *

* * *

*

*

*

enkel voor solo en duo's

** * * **

*

* **

*



augustus stage voor kleuters,

ma 13 -> vr 17/8 lager onderwijs én middelbaar

(niet 15/8)

volle dagen te  EEKLO

augustus stage voor kleuters,

20/8-->24/8 lager onderwijs én middelbaar

halve dagen te  MALDEGEM 

woensdag 5/9 inschrijving voor 

zaterdag  8/9 nieuw leden

zaterdag inschrijving voor 

8/09/2019 oud-leden

 vanaf maandag start danslessen

10/09/2018 seizoen 2018-2019

van woensdag 26/12 Eeklo:dansstage voor

tem vrijdag 28/12 kleuters -->1°+2°+3°ljr.

van woensdag 26/12                   Eeklo:  workshops voor kids uit het LO (vanaf 4°ljr.),MID en +18jr: met verschillende keuzeworkshops

tem vrijdag 28/12             met externe docenten

zondag wedstrijd show/jazz/modern

17/03/2019 Meos Maldegem

paasdansstage voor kleuters en

1° week paasvak. lager onderwijs tem 3° lj.

halve dagen te  MALDEGEM 

paasdansstage voor kleuters,

2° week paasvak. lager onderwijs én middelbaar

halve dagen te   EEKLO

za en zo 2019 algemene repetities

11 & 12 mei 2019 dansshows 2019 15jr. S-pression

 za & zo dansshows 2019 15jr. S-pression

18/19 mei 2019 "S-pression meets S-pression"

*

van maandag 10/9 tem zaterdag15/9: gratis proeflessenweek met mogelijkheid tot inschrijving

vm (9u30-12u) voor kleuters en kinderen uit het LO (1°/2°/3°ljr)

* *

te Eeklo: Molenstraat 160/b & Sportpark Eeklo  -  te Maldegem: sporthal Meos: raadpleeg flyer nieuw dansseizoen

van 14u. tot 16u. in Quercus Molenstraat 60/B te Eeklo

*

* *

* * *

*

nieuw: DANS gecombineerd met TAALBAD ENGELS

in de vm. (9u30-12u): kleuters en kids uit het LO (1°/2°ljr); in de nm.(13u30-17u):LO (vanaf  3° ljr.) en middelbaar

vm (9u30-12u) voor kleuters en kinderen uit het LO (1°/2°/3°ljr)

* * * *

*

* * * * *

*

*

*

* **

** * * ** *

 vm. (9u30-12u): kleuters en kinderen uit het LO (1°+2°ljr); in de nm.(13u30-17u):LO (vanaf 3° ljr). en middelbaar

voor kleuters en kinderen uit het LO (1°/2°ljr)en  kids uit het LO (vanaf  3° ljr.) en middelbaar

* * *


