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DANSSTUDIO ATTITUDE
Heropstart lessen
De lessen zijn weer goed opgestart na de
paasvakantie. Vanaf 26 april zijn ook onze
buitenlessen voor +13-jarigen van start
kunnen gaan. Wat deed het deugd om jullie
ein-de-lijk weer terug te zien en om samen
te kunnen genieten van dans en beweging!
We hopen de komende weken iedereen
terug te kunnen zien in één van onze
fysieke lessen. Enkel de lessen pilates
(dinsdag) en yoga (donderdag) blijven
voorlopig nog online verlopen via Zoom.
Leden die liever nog niet naar de fysieke les
komen of die geen plaats meer hebben
kunnen reserveren kunnen deze lessen nog
steeds live of nadien volgen.

AGENDA MEI
1 mei:
Geen les
(uitgez.
breakdance)
13 t/m 16 mei:
Geen les
(hemelvaart)
24 mei:
Geen les
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Dansdag & dansstage
DANSDAG - DONDERDAG 1 JULI
Donderdag 1 juli organiseren wij een super toffe dansdag voor dansers van 4 t/m 12 jaar!
Deze dansdag is zowel voor leden als voor niet-leden toegankelijk.
Naar aanleiding van de eventueel uitgevallen lessen o.w.v. corona, is de dansdag gratis
voor onze leden.
Het aantal plaatsen is beperkt! Schrijf je snel in via onze website.

DANSSTAGE - 9/10/11 AUGUSTUS

(pinkstermaandag)
Van maandag 9 t/m woensdag 11 augustus staat onze jaarlijkse dansstage voor
dansers van 4 t/m 13 jaar op de planning! De dansstage is net zoals de dansdag zowel
voor leden als voor niet-leden toegankelijk.
De dansers kunnen drie dagen lang genieten van diverse dansstijlen, workshops en
creatieve activiteiten met als afsluiter een toonmoment voor de ouders!
Afhankelijk van de maatregelen die op dat moment van toepassing zijn, zal het
toonmoment al dan niet digitaal verlopen.
Meer info/inschrijven: www.dansstudioattitude.be

WELKOM GUUS!
Vanaf zaterdag 1 mei verwelkomen we Guus in ons
docententeam! Guus startte op 7-jarige leeftijd met
breakdance. Al snel schreef hij zich in voor battles en
maakte hij deel uit van een wedstrijdteam waarmee
hij verschillende prijzen behaald heeft. In 2017
startte Guus met een dansopleiding waar hij dit
schooljaar nog af zal studeren.
Guus zal instaan voor de lessen breakdance.
Kom je graag een keertje proberen?
Laat het ons weten!

FOTOCHALLENGE
Gedurende de maand april konden alle leden
deelnemen aan onze fotochallenge.
Onder alle deelnemers werd een winnaar verloot:
proficiat Lyo! Je ontvangt binnenkort van ons een
shopper tas van de dansstudio!
Hier rechts kunnen jullie een collage zien van alle
inzendingen.
Bedankt aan iedereen die heeft deelgenomen.
Het zijn stuk voor stuk prachtige foto's!

BUITENLESSEN
We zijn zeer dankbaar dat we voor onze
buitenlessen gebruik mogen maken van de ruime
overdekte speelplaats van WICO Campus Sint-Jozef.
Afgelopen zaterdag konden de dansers hier voor het
eerst genieten van dans in de zon!
Links een impressie uit de les streetdance van juf
Kimberly!

