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

street modern klassiek street modern klassiek disco street modern 1 modern 2 klassiek disco street modern klassiek disco 18+

zondag ZEESTOET

24/06/2018 OOSTDUINKERKE

vrijdag vanaf 16u. partyrobics op de 

29/06/2018 verkeersvrije markt van Eeklo

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

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 

zaterdag inschrijving voor 

1/09/2018 dansers van S-pression

zondag workshops en optredens

2/09/2018 op verkeersvrije markt Eeklo

woensdag 5/9 inschrijving voor 

zaterdag  8/9 nieuw leden

 vanaf maandag start danslessen

10/09/2018 seizoen 2018-2019

zondag wedstrijd disco

18/11/2018 Meos Maldegem

van woensdag 26/12 Eeklo:dansstage voor

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

*

* * *

Datum Evenement

data van wedstrijden/optredens/kampen/shows 2018/2019

voor de demogroepen van het seizoen  2017/2018 en de jongensgroep

zaterdagen 16 juni en 23 juni

audities
* * * * * * * * * * * * * * *



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 disco

3/02/2019 Oost-Vlaanderen

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"
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