
kids cie cie small gr small gr kids pré cie teens cie kids pré cie teens cie kids pré cie teens cie 

disco disco 1 disco 2 disco modern modern modern modern klassiek klassiek klassiek klassiek street street street street

zondag disco + solo/duo (Romi,Aike, L/M,C/H)

17/11/2019 JABBEKE

zondag ON STAGE

1/12/2019 OVERIJSE

vrijdag 27 en namiddagdansstages

zaterdag 28/12 voor kleuters en kids tem 3° ljr.

vrijdag 27 en avondworkshops met

zaterdag 28/12 oa  Glenn L.,Bruno DR, Chiara…

zaterdag DANCE STARS  + solo klassiek

11/01/2020 (Azaa,Moria,Saar)  IZEGEM

zondag DANCE STARS  + solo klassiek

12/01/2020 (Azaa,Moria,Saar)  IZEGEM

zondag UDO + solo/duo street

2/02/2020 (Aike,D/O,K/K) RANST

zaterdag !!!! DSV modern *
15/02/2020 WAREGEM showdance

zondag DANCE STARS + solo modern (Do,Oo,Da) *//
16/02/2020  + solo klassiek BERLARE (Azaa,Moria,Saar) showdance

zondag FITH AVENUE + solo/duo S (Aike,D/O,K/K)

23/02/2019  +  solo M (Do,Oo,Da)  HERENTALS

zondag disco + solo/duo (Romi,Aike, L/M,C/H)

1/03/2020 OOSTKAMP

zondag Vlaams kampioenschap *//
8/03/2020 DSV modern MERKSEM showdance

zaterdag The CODE DANCE competition

14/03/2020 Stadsschouwburg KORTRIJK

zondag UDO + solo/duo street (Aike,D/O,K/K)

15/03/2020 OUDENAARDE

zondag DANCE STARS + solo modern (Do,Oo,Da) 

29/03/2020 HEIST OP DEN BERG
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en niet enkel op zondag *

* * 
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* *
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data van wedstrijden/optredens/stages seizoen 2019/2020 (onder voorbehoud van last minute wijzigingen)
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zaterdag Vlaams kampi (Romi,Aike, L/M,C/H)

4/04/2020 disco  solo/duo HERSELT

zondag Vlaams kampioenschap

5/04/2020 disco groepen  in HERSELT

van maandag 6/4 PAASDANSTAGES

tem vrijdag 10/4 EEKLO SPORTPARK

van dinsdag 14/4 PAASDANSSTAGES Meos Maldegem

tem vrijdag 17/4 vm.: kl.+1°+2° ljr; nm.: 3°+4°+5+6 ljr.

zondag DANCE WAVES + solo modern (Do) * 

26/04/2020  + solo/duo street   (Aike,D/O,K/K) GENT nieuw kl nu

vrijdag Belgisch kampi (Romi,Aike, L/M,C/H) aanwezig aanwezig aanwezig 

1/05/2020 disco  in Meos MALDEGEM+ solo/duo zijn-taken zijn-taken
zijn-

taken
zaterdag Belgisch kampioenschap aanwezig * aanwezig aanwezig 

2/05/2020 disco en modern in Meos MALDEGEM zijn-taken showdance zijn-taken
zijn-

taken

zondag toonmoment wedstrijd/demoteams

10/05/2020 basketzaal Sportpark EEKLO

van 6/7 tem 10/7 JULIDANSSTAGES

MEOS MALDEGEM

van 13/7 tem 17/7 JULIDANSSTAGES

EEKLO

van 3/8 tem 7/8 AUGUSTUSSTAGES

EEKLO

van 17/8  tem 21/8 AUGUSTUSSTAGES

MEOS MALDEGEM

27+28+29/12 namiddagdansstages

EEKLO voor kleuters en kids tem 3° ljr.

27+28+29/12 avondworkshops met

EEKLO internationale topdocenten
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enkel  solo en duo

* *


