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VAN 4 sEptEMBEr tot 25 JUNI 2018

Breng jezelf en anderen in beweging.  Leer je lichaam voelen in de dans.

Laat de lucht trillen.  Ontdek en ontwikkel de danser in jezelf. 

Via individuele, groeps- en partneroefeningen ontdekken we de basis van hedendaagse dans. 
We leren choreografie en danstechniek. Maar we laten ons even goed vrij in improvisatie. 
Alles doorspekt met een grote dosis plezier, ontspanning en goeie muziek!

praktisch
Op maandag
• 19 tot 20 u: voor mensen met en zonder een verstandelijke beperking
• 20 tot 21 u: voor mensen met en zonder een fysieke beperking

Data
4, 11, 18 en 25 sept, 2, 9, 16 en 23 okt, 6, 13, 20 en 27 nov, 4, 11 en 18 dec 2017, 
8, 15, 22 en 29 jan, 5, 19 en 26 febr, 5, 12 en 19 maart, 9, 16, 23 en 30 april, 7, 14 en 28 mei, 
4, 11, 18 en 25 juni 2018
Vrije in- en uitstapmomenten, vermeld je startdatum en eventueel je laatste lesdatum.

Docente
Een opgeleide en in inclusieve hedendaagse dans ervaren 
docente wordt voorzien door platform-K en Dansplatoo.

plaats
Basisschool de Zonnetuin, Beeweg 32, Assebroek

Deelnameprijs
- per sessie: €5 (digitaal melden met start- en evt. stopdatum)
- najaar 2017 (15 lessen): €75 (‘najaar’ vermelden)
- voorjaar 2018 (21 lessen): €105 (‘voorjaar’ vermelden)
- volledige reeks (36 lessen): €180
Verzekering is inbegrepen

Inschrijven
http://inschrijven.fedes.be/inschrijven/dansplatoo

Dit project is een organisatie van de stad Brugge, Dansplatoo Brugge, Provincie W-Vlaanderen, 
Oranje en Platform-K.

voor alle info:
Dansplatoo Brugge
Lieven Bauwensstraat 20
8200 Brugge
t 050 35 13 05
info@dansplatoo.org

“INCLUsIEVE HEDENDAAGsE DANs”

Huis van de Bruggeling
Frank Van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge
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