Nieuwsbrief oktober 2015
Hoe Inschrijven?
De proefmaand september is achter de rug en
dus mag je overgaan tot
inschrijven. Hoe
doe je dit best? Ik zal het uitleggen in 4
eenvoudige
stappen.
1) Je gaat naar onze website
www.zaalbaila.be
2) Je klikt op 'contact' in de bovenbalk en dan
op 'inschrijven'
3) Je vult alle gegevens in en duidt aan welke
lessen je wil doen. Dit kunnen er meer dan
één zijn, maar steeds per persoon.
4) Je bevestigt door de schuif naar rechts te bewegen en klikt daarna op verzenden.
Gelieve je betalingsbewijs af te drukken en mee te brengen naar de club!
Proficiat, het is je gelukt. Welkom in onze dansclub :-)

Wat vieren we deze maand?
Griezel met ons mee op zaterdag 31 oktober

Zoals ieder jaar organiseren wij ook dit jaar een megagriezel halloweenparty! Op
zaterdag 31 oktober
kan je met ons mee griezelen van 14u - 17!
We maken er zoals altijd een feest van, met tal van activiteiten voor groot en klein.

Schminkstand, springkasteel, cupcakes, dans, kleuren, griezel drank, pompoensoep met
spinnetjes, tattoos zetten, spelletjes spelen, knutselen,... en nog zo veel meer!

Je gelooft het of niet, maar de inkom is gratis voor iedereen.
Je dient je wel op voorhand in te schrijven. Dit kan met een voorziene
inschrijvingsformulier, die te verkrijgen is in de dansschool.

Nieuwe cursus disco-swing vanaf 16 oktober
Vanaf vrijdag 16 oktober kan je 5 lessen disco-swing volgen voor maar €30!
Dit is dé dans om het nieuwe jaar mee in te swingen!
De lessen worden gegeven door Ivan en Connie iedere vrijdag van 19u30-20u30.

Nieuw sinds dit jaar: Kerstdiner & nieuwjaarsdiner
Op zaterdag 19 december organiseren we voor het eerst een Kerstdiner.
Ook met nieuwjaar nodigen we je uit, om het nieuwe jaar al dansend in te swingen!
Je dient je hiervoor op voorhand in te schrijven.
Vraag gerust naar meer informatie!

Oefennamiddag dans voor koppels en kinderen!
Sinds kort zijn we gestart met oefennamiddagen voor koppels! Iedere woensdag van 14u-17u,
met begeleiding!
Vanaf woensdag 11 november starten we ook met oefennamiddagen voor kinderen tot 18 jaar!
Je kan gratis komen dansen op muziek naar keuze.

Dansdag 11/11
Op woensdag 11 november organiseert Danssport Vlaanderen vzw voor de 13de keer de
grootste dansdag: een volledige dag gewijd aan verschillende dansstijlen voor jong en oud!
De leden krijgen hiervoor een folder in de les.

Workshop paaldans voor kids
Onze workshop paaldans voor kids was een groot succes! Echter dienen wij minimum
8 leden hebben om effectief een groep te starten.
Ben je tussen de 6 en 12 jaar? Wil jij ook graag paaldansen? Laat het ons snel weten,
dan zorgen wij voor een les op zaterdagvoormiddag van 10u30 tot 11u30!

Noteer alvast in je agenda
Zaterdag 10 oktober Modeshow
Zaterdag 31 oktober Halloweenparty
Zaterdag 28 november Sinterklaasfeest
Zaterdag 19 december Kerstdiner
Donderdag 31 oktober oud-nieuwdiner

