DANSER: ….…………………………………………………………..……….…….
GROEP: ………………………………………………………………………………
4-DAAGSE DANSSTAGE VOOR MINI’S, KIDS EN TEENS VAN
16-19 AUGUSTUS 2022 (INSCHRIJVINGEN VANAF 1 FEBRUARI 2022)
Blits’78 organiseert al meer dan 40 jaar sport- en danslessen in Bierbeek en Kessel-Lo. Het unieke van deze dansstage ligt in de
combinatie van danslessen bij ervaren danspedagogen, een toonmoment aan het einde van de stage en de fijne sfeer. Het is een
leerrijke en intensieve dansstage gekoppeld aan een vakantiesfeer waar iedereen welkom is. De sporthal, de theaterzaal en de
danszaal in De Borre (Speelpleinstraat 10 te 3360 Bierbeek), bieden de mogelijkheid om kwaliteitsvolle danslessen aan te bieden
en beschikt over voldoende ontspanningsmogelijkheden.

DOELPUBLIEK
Voor jongens en meisjes tussen 6 en 18 jaar. De minimumleeftijd moet in 2021 bereikt zijn. Een minimum aan danservaring is
vereist. Er zijn drie niveaus, de mini’s (°2015-°2014-°2013), de kids (°2012-°2011-°2010-°2009) en de teens
(°2008-°2007-°2006-°2005-°2004-°2003). Op een speelse manier leren we stap voor stap verschillende choreo’s aan, dit op de
coolste hitjes maar ook op onbekende melodieën. We laten kinderen kennismaken met diverse dansstijlen, werken aan hun
zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld, laten hun genieten van muzisch bezig zijn en helpen hun sociale vaardigheden ontwikkelen.

DAGINDELING
Danslessen: dagelijks staan er telkens 5,3 uren dans op het programma (hiphop, jazzdance, klassiek ballet, modern, ragga,
showdance, barre à terre, stretching, pilates, lenigheid, choreograferen, ... ) met ook een ontspannende workshop. Er zijn
7 monitoren. Per leeftijdsgroep zijn er 2 monitoren die de dansers persoonlijk opvolgen. Deze stage is in externaat. Pauzes: onder
begeleiding van de monitoren nuttigen de dansers hun meegebrachte lunchpakket, tussendoortjes en drank van thuis. Opvang:
voorzien vanaf 08u00 en tot 17u00. Mensen die gebruik wensen te maken van de opvang vóór 08u30 en na 16u30, betalen
hiervoor vooraf 5 euro per kind per dag.

PROGRAMMA
08u00: betalende opvang
08u30: gratis opvang
09u00: dansstijl 1
10u20: pauze
10u40: dansstijl 2
12u00: middagpauze
13u00: dansstijl 3
14u20: pauze
14u40: dansstijl 4
16u00: gratis opvang
16u30: betalende opvang tot 17u00

KOSTPRIJS
De dansstage kost 181 euro (leden van Blits betalen slechts 176 euro). U kan een deel van het inschrijvingsgeld terugbetaald
krijgen via uw ziekenfonds ca. 15 à 20 euro. De stage is ook fiscaal aftrekbaar. Het maximale bedrag dat voor
belastingvermindering in aanmerking komt, bedraagt 13,70 euro per opvang-dag en per kind onder de 14 jaar. Voor een stage van
4 dagen kan u 54,80 euro fiscaal inbrengen. U ontvangt de attesten bij de start van de stage. Opgelet dit is een dans 4-daagse,
inschrijven voor 1 of 2 of 3 dagen is niet mogelijk.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Terugbetaling van het inschrijvingsgeld kan alleen na het voorleggen van een doktersattest. Hou er rekening mee dat er steeds
25 euro administratiekosten worden afgehouden. Bij afwezigheid of bij het onderbreken van de stage wordt het bedrag niet
terugbetaald. Als de dansstage om organisatorische redenen niet kan doorgaan, zal het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald
worden. De organisatie heeft het recht om in samenspraak met de docenten, dansers naar een ander lesniveau te plaatsen. De
organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor lichamelijke letsels en/of diefstal. De dansers zijn wel verzekerd tegen lichamelijke
ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid via de verzekering van Fedes (Arena). Na uw inschrijving ontvangt u de
betaalgegevens en meer praktische informatie over o.a. benodigdheden, uren, gedragscode, ... Vanaf 1/5/2022 dient het
inschrijvingsgeld voldaan te zijn op rekeningnummer BE35 7340 0933 4237, zo niet vervalt uw inschrijving.

SCHRIJF IN EN BELEEF EEN DOLLE 4-DAAGSE! WWW.BLITS78.BE
-----------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK 4-DAAGSE DANSSSTAGE 16-19 AUGUSTUS 2022
NAAM: .................................................................................................................................
ADRES: ................................................................................................................................
RIJKSREGISTERNUMMER: .................................................................................................
TELEFOON: …......................................................................................................................
EMAIL: ….............................................................................................................................
IK BEN

0 lid van Blits’78
0 geen lid van Blits’78

IK BLIJF

0 in de betalende opvang
0 niet in de betalende opvang

STROOK AAN DOCENT GEVEN OF MAILEN NAAR
DANCINGBELLEKE@HOTMAIL.COM

