INFO EN INSCHRIJVINGEN
Nancy Loosveldt
Sint Joriskaai 3
9000 Gent
T. 09/223.10.96
E. euterpedansgroep@skynet.be
www.euterpe-danst.be

INSCHRIJVINGEN

AGENDA

Oud - leden: gelieve u op voorhand opnieuw in te schrijven voor de danslessen.
Uw inschrijving is definitief als u het lidgeld betaald hebt, hetzij voor het eerste semester,
hetzij voor het schooljaar, op rekeningnummer BE55 285 0388888 44.

Dansstage Hedendaags (Arina lannoo)
28 en 30 juli - van 19u tot 20u30. Gevorderden.
Sporthal De Ponte

Nieuwe inschrijvingen ook vooraf even telefonisch of via mail aub.

Trotwaar
30 augustus – geannuleerd!

LIDGELD
- Sportverzekering: is inbegrepen in het lidgeld (Danspunt)
- Twee-semestersysteem (lidgeld in september en in februari)
of voor een volledige werkjaar (geen les tijdens schoolvakanties)
*K(inder)groepen: € 75/75 of € 140
*J(ongeren)groepen en V(olwassenen)-groepen: € 85/85 of € 160
- Hedendaags
Reeks van 6 of 8 lessen – € 30 per reeks/ € 35 voor wie enkel hedendaags volgt
- AeroBBBics
*jaarabonnement € 140, verzekering inbegrepen
*10-beurtenkaart € 60. De kaart wordt enkel afgetekend als je er bent
en is 1 jaar geldig vanaf het eerste gebruik.
*losse lessen € 6, eenmalig verzekering (€ 5) te betalen
(geen les tijdens de schoolvakanties)
Korting vanaf de 2de inschrijving van hetzelfde gezin, of voor meerdere lessen (met uitzondering
van de lessen hedendaags) (enkel mits inschrijving voor een volledig schooljaar en mits het lidgeld
betaald wordt voor 30 september).

Gezinssportdag
6 september – geannuleerd!
Euterpe Danst
Dansvoorstelling vrijdag 14, zaterdag 15 en zondag 16 mei 2021
Cultureel Centrum Gildhof Tielt
Kinderdansstage
1 - 3 juli 2021
Sporthal De Ponte

DE LESGEVERS (VOOR DE WEKELIJKSE LESSEN)
Nancy Loosveldt, lic. Lich. Opl., optie dans, geaggregeerd voor het hoger secundair onderwijs.
Specialisatie dans K.U.L, certificaat trainings en bewegingsleer. Psychomotorisch therapeute; Pesso therapeut. Werkt bij Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen als doelgroepcoördinator Kinderen en Jongeren. Algemene leiding Euterpe.
Lieselot Deneir, leerkracht lager en buitengewoon onderwijs. Werkt bij BuSo De Ster in Tielt.
Femke Vanhecke, Bachelor Bewegingsrecreatie. Volgde postgraduaat dans in Torhout.
Directeur Cultureel Centrum Gildhof Tielt.

LOKALEN
Stedelijke Sporthal De Ponte, Sportlaan, Tielt – polyvalente en parketzaal
Sint Jozefsinstituut, ingang Kroonstraat, Tielt – voor de lessen van K0 op vrijdagavond,
en voor hedendaags bij Nele op vrijdag.

DE EXTRA’S
Om de leden van de groep de kans te geven zich in verschillende stijlen te bekwamen, zullen we ook dit
jaar regelmatig gast - stages organiseren met externe lesgevers voor klassiek ballet, hedendaagse dans,
modern, hip - hop en dansimprovisatie. In de loop van het schooljaar worden leden op de hoogte gebracht.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Meer info via de website www.euterpe-danst.be
of volg ons via facebook!

Sien Debrouwere, Bachelor Lichamelijke Opvoeding. Volgde Aalo-opleiding voor fitness instructor,
en een opleiding Functional Trainer en Sportverzorger. Werkt als sport en bewegingscoach in Tordale
(Torhout), centrum voor mensen met een verstandelijke beperking.
Nele Van Haeverbeke, studeerde af aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen met specialisatie
Hedendaagse Dans. Werkt bij de Koninklijke Balletschool en bij het Koninklijk Conservatorium in
Antwerpen. Heeft een eigen project rond inclusiedans in Tielt.
Ester Nemegeer, studente ergotherapie. Studeerde aan het MuDa – Evergem.

PRE-DANS
leeftijd

Er wordt op een speelse manier met dans en beweging gewerkt. Alle basisvaardigheden
die nodig zijn om een danser te worden, komen aan bod. Plezier beleven neemt een
centrale plaats in; elke les is een feestje! De eigenlijke jazzdans komt nog niet aan bod.
K 00 - mini’s
leeftijd
wanneer
waar
lesgever

leeftijd
wanneer
waar
lesgever

4 - 6 jaar (kleuterklassen)
Vrijdag 16.30 - 17.15 of 17.15 - 18.00 u. | Start 11 september
Parketzaal
Nancy
K 0 - pre- dan s
6 - 7 jaar (3de kl. - 1ste lj.)
Vrijdag 17.00 - 18.00 of 18.00 - 19.00 u. | Start 11 september
Beneden-sporthal Sint Jozefsinstituut (Tielt), ingang Kroonstraat
Lieselot

JAZZDANS
Op moderne muziek wordt gestreefd naar een degelijke danstechnische basis. Het dansen
zelf staat centraal. Jazzdans is een veelomvattende stijl met invloeden uit hip - hop (street
jazz, funky jazz), hedendaagse dans (modern jazz) en klassiek ballet (lyrical jazz). Elke les
verloopt volgens hetzelfde schema: opwarming, techniekdeel, lenigheid, verplaatsing en
dans. De verschillende groepen zijn ingedeeld volgens leeftijd en/of dansniveau.

wanneer
waar
lesgever
module
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module 3

module

leeftijd
wanneer
waar
lesgever
wanneer
waar

Vo l was s e ne n B
+ 18 jaar, met redelijke danservaring (niveau B).
		 (Richt zich naar dansers die er een tijdje ‘uit’ geweest zijn)
wanneer
Maandag 20.30 - 21.45 u. | Start 7 september | Laatste les 21 juni
waar
Parketzaal
lesgever
Nancy
leeftijd

Vo l was s e ne n C ( i nclus i e f ke urg ro e p )
vanaf 16 jaar en volwassenen - minimum 5 jaar intensieve danservaring, toelating
		 na overleg. De leden van de keurgroep engageren zich om wekelijks naar de lessen te
		 komen, deel te nemen aan voorstellingen en bijkomende stages (intern of extern) te volgen
wanneer
Woensdag 20.00 - 21.30 u. of vrijdag 20.30 - 22.00 u. | Start 2 september
waar
Parketzaal
lesgever
Nancy
leeftijd	Jongeren

wanneer

lesgever

leeftijd
wanneer
waar
lesgever
wanneer
waar
lesgever

leeftijd
wanneer
waar
lesgever
wanneer
waar
lesgever

lesgever

K I
8 - 9 jaar (2de - 3de lj.)
Maandag 17.30 - 18.30 u. | Start 7 september
Parketzaal
Nancy / Sien
Woensdag 16.00 - 17.00 u. | Start 9 september
Polyvalente zaal
Lieselot
K II
10 - 11 jaar (4de - 5de lj.)
Maandag 18.30 - 19.30 u. | Start 7 september
Parketzaal
Nancy / Sien

Zaterdag 11.30 - 12.30u. | Start 12 september
Polyvalente zaal
Lieselot

AEROBBBICS
Zoals vanouds: een combinatie van aërobe opwarming en spierversterkende oefeningen
voor Buik, Borst en Billen op het ritme van hippe muziek. We werken aan de conditie en
een goed figuur.
leeftijd
wanneer
waar
lesgever

Overleg steeds over de groep waarin je thuis hoort (er kan ook gewisseld
en gecombineerd worden); een proefles is altijd mogelijk.

leeftijd
wanneer
waar
lesgever

J I
vanaf 2de middelbaar
Zaterdag 10.15 - 11.30 u. | Start 12 september | Laatste les 5 juni
Polyvalente zaal
Lieselot

In deze lessen wordt gewerkt vanuit moderne danstechnieken met aandacht voor
ruimtegebruik, grondwerk, ademhaling, natuurlijkheid en explosiviteit. Door middel van
improvisatie wordt de creativiteit van de danser gestimuleerd. Dit zorgt ervoor dat er een
eigen bewegingsvocabulaire wordt ontwikkeld.

leeftijd
wanneer
waar

leeftijd
wanneer

reeks
reeks

wanneer
waar
lesgever

J II
vanaf 4de middelbaar
Woensdag 19.00 - 20.15 u. | Start 9 september | Laatste les 2 juni
Polyvalente zaal
Femke

wanneer
waar
reeks

wanneer
waar
lesgever

J III
vanaf 6de middelbaar – Gevorderde dansers
Zaterdag 12.30 - 13.45 u. WIJZIGING | Start 12 september | Laatste les 5 juni
Polyvalente zaal
Nancy
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leeftijd
wanneer
waar
reeks
reeks

leeftijd

1
2

leeftijd

reeks

leeftijd

vanaf 15 jaar
Maandag 19.30 - 20.30 u.
Sporthal ‘De Ponte’ Tielt - parketzaal | Start 7 september | Laatste les 21 juni
Bob/Sien

HEDENDAAGSE DANS

waar

JONGEREN - J-GROEPEN

Vrijdag 20.30 - 22.00 u. | Start 4 september
Parketzaal
Nancy

FITNESS

Woensdag 17.00 - 18.00 u. | Start 9 september
Polyvalente zaal
Lieselot
K III
12 - 13 jaar (6de lj. - 1ste mb.)
Woensdag 18.00 - 19.00 u. | Start 9 september
Polyvalente zaal
Femke

lenigheid | 5, 12, 19 december | € 15
choreo voorstelling | 9, 16, 23 januari | 20, 27 maart; 3 april | 24 april; 8 mei | € 40

VOLWASSENEN

waar

KINDEREN - K-GROEPEN

basistechniek versterken | 12, 19, 26 september; 3, 10 oktober | € 25
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2

K i nde rg ro e p e n ( L e s g e ve r E s t e r)
3de - 4de leerjaar
Vrijdag 18.00 - 19.00 u.
De Ponte - parketzaal
5de - 6de leerjaar/ 1ste middelbaar
Vrijdag 19.00 - 20.00 u.
De Ponte - parketzaal
vrijdag 9, 16, 23, 30 oktober; 14, 21, 28 november; 4 december 2020
22, 29 januari; 5, 12, 26 februari; 5, 12, 19 maart 2021 (aanbod onder voorbehoud)
J o n g e re n - vo lwas s e ne n (L e s g e ve r Ne le )
vanaf 2de middelbaar
Zaterdag 9.00 - 10.15 u.
De Ponte - polyvalente zaal
op zaterdag 17, 24 en 31 oktober; 14, 21 en 28 november 2020
30 januari; 6, 13 en 27 februari; 6 en 13 maart 2021
gevorderde dansers (in overleg met Nele)
Vrijdag 19.00 - 20.15 u.
Sint Jozefsinstituut
op vrijdag 16, 23 en 30 oktober; 13, 20 en 27 november 2020
29 januari; 5, 12 en 26 februari; 5 en 12 maart 2021

Foto Frank Tytgat – Grafische vormgeving Fleur Langerock

KLEUTERS

J + (t e chni e kklas )
vanaf 2de middelbaar
Zaterdag 9.00 - 10.15 u. WIJZIGING | Start 12 september
Polyvalente zaal
Nancy

