
S-PRESSION
KERSTWORKSHOPS

vrijdag 27 & zaterdag 28/12 
ook niet leden zijn van harte welkom

GLEN LAMBRECHT ANKE CLINCK

CHIARA DE CRAENE BRUNO DE ROUCK

ballet whacking, hip hop,

house-streethedendaags, partnerwerk, 
            improvisatie

Slovak National Theatre
Ballet van Vlaanderen World of Dance

World & European 
selection HH.

Northern School of 
Contemporary Dance 

Leeds

The Spot
SYTYCD

Belgium Got Talent

WAAR

INSCHRIJVEN

MEER INFO

danszalen S-pression, Molenstraat 160/B, 9000 Eeklo

zie achterzijde

www.s-pression.be of mail naar info@s-pression.be

locking

VIER TOPDOCENTEN OP EEN RIJ - MIS DEZE UNIEKE KANS NIET

Deze vier docenten bieden elk een workshoppakket van twee uur gespreid over twee 
dagen. Op die manier kan iedere docent twee dagen intens werken met dezelfde 

dansers. Dit zorgt voor de beste leereffecten bij iedere danser. 

Omcirkel in het onderstaand overzicht de workshoppakket(ten) die je zal volgen: 

vrijdag    27/12        geboren in 2010      2007              geboren in 2006      2000
zaterdag 28/12                                          

16u45- 17u45

18u00- 19u00

19u15- 20u15

20u30- 21u30

ballet

ballet

whacking/ hip hop

whacking/ hip hop

house-street

house-streethedendaags

hedendaags

Glen Lambrecht

Glen Lambrecht

Anke Clinck

Anke Clinck

Bruno De Rouck

Bruno De Rouck

Chiara De Craene

Chiara De Craene

1 stijl bij 1 docent 2 lessen/ 2 dagen = €30

2 stijlen bij 2 docenten 4 lessen/ 2 dagen = €55

3 stijlen bij 3 docenten 6 lessen/ 2 dagen = €75

4 stijlen bij 4 docenten 8 lessen/ 2 dagen = €95

(aanduiden welk bedrag je zal overschrijven)  

naam ............................................................. voornaam ..................................................... 

geboortedatum ......./......./............................ gsm .............................................................. 
 
mailadres .............................................................................................................................

Alle bijdragen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen (tot 12 j.) & mutualiteiten geven een 
stagebonus.

Deze flyer afprinten/invullen en mailen naar info@s-pression.be of opsturen naar Molenstraat 160B, 
Eeklo. 
Inschrijving pas definitief na betaling van bedrag op rekening van  S-pression vzw 
BE56 6528 1583 8588 met mededeling: naam danser + aantal lessen

Na ontvangst van betaling sturen we een bevestigingsmail.

→ →


