WELKOM
Dansschool S-pression Meetjesland vzw biedt aan de dansers een
stimulerende (dans)omgeving. Naast plezier in de lessen, streven wij
naar een hoog niveau van lesinhoud en pedagogische aanpak. Ons ruim
lesaabod wordt verzorgd door vakbekwame docenten met oog voor
kwaliteit en discipline. Onze lessen worden gegeven in modern uitgeruste
danszalen, voorzien van alle comfort.
Kleuters kunnen naadloos doorstromen naar onze kidsafdeling en kids
die het jeugdprogramma zijn ontgroeid, kunnen zich verder uitleven in de
lessen voor jongeren. Dansers met talent kunnen na auditie doorstromen
naar één van de 15 demoteams en wedstrijdgroepen.

GRATIS PROEFLESSEN
Probeer je liever eerst de danslessen vooraleer in te schrijven?
Kom dan naar de gratis proeflessen van ma. 9/9 t.e.m. za. 14/9.
Dit (gratis) aanbod geldt voor alle lessen in onze 3 locaties.

LESGELD
Lidgeld: €200 van sept.2019 t.e.m. juni 2020, verzekering inbegrepen.
Financiële tussenkomst van je mutualiteit. Kleuters: -€ 15 bij inschrijving
voor 15/9. Kortingen vanaf 2u dansles en voor dansers uit hetzelfde gezin.

HOE INSCHRIJVEN?
• via www.s-pression.be –› inschrijven danslessen of via info@s-pression.be
• te Maldegem sporthal Meos: WOENSDAG 4/9: 18u –› 19u

• te Eeklo: - stedelijk Sportpark: WOENSDAG 4/09: 14u –› 17u

- site Quercus Molenstraat 160: ZATERDAG 7/09: 16u –› 17u

Op deze dagen: enkel inschrijven mogelijk, nog geen dansles!

ONZE + PUNTEN
• 20 jaar ervaring en 20 jaar bij de danstop in Vlaanderen
• Veilige en ruime gratis parkeergelegenheid op onze 3 locaties.
• Uniek in het Meetjesland: partyrobics, yoga en Pilates o.l.v. Sara Mussche.
Zij geeft persoonlijk advies en coaching.
• Door het grote aantal dansers kunnen wij danslessen aanbieden op ieders
niveau en leeftijd. Dit is een groot pluspunt voor onze balletlessen!
Daardoor zijn onze danslessen op maat van alle dansers.
• 15 wedstrijdgroepen en demoteams met een keuze tussen: urban,disco,
ballet,modern/show/jazz. Onze demoteams kunnen geboekt worden voor
events en optredens! Interesse om ook te schitteren op een podium?
Neem contact op met ons.
• Tijdens de schoolvakanties organiseren we DANSstages en
DANSworkshops.

met dank aan GO! Atheneum en leefschool De Tandem Eeklo

