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de wereld op de draakplaats
dansen onder de brug
Zondag 1 april, 15 tot 20 u, Draakplaats Antwerpen
Open lucht dansfeest op muziek uit de hele wereld (salsa, Grieks, Latin Mix, Lindy Hop, Sevillanas…
en oriëntaals natuurlijk!). Een initiatief van onze vrienden van Kattendijktango. Mis dit zeker niet en
haal dus je feestelijke (buikdans‐)kledij uit de kast om te genieten van deze unieke gelegenheid!
zie ook: www.kattendijktango.be

lente‐lessen: buikdans – maghrebdans ‐ nia
Mortsel: de Feniks, Deurneleitje 6
dinsdag 29 mei
19‐20 u. nia
20.15‐22 u. buikdans
donderdag 31 mei
19‐20.30 u. maghrebdans
20.30‐22 u. feestles
Nia: € 10
buik‐of maghrebdans: € 15
hele avond (nia + buikdans / maghrebdans + feestles): € 20

feest ! les
Vera neemt je mee in een buikdans en maghrebdans‐medley, en we laten elkaar onze kunsten zien!
Tussendoor is er ruimte voor een drankje en iets lekkers. Alle (oud)leerlingen welkom, graag
feestelijke danskledij.
donderdag 31 mei, vanaf 20.30 u, De Feniks, Deurneleitje 6 in Mortsel, € 7

www.buikdans.net
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zomer @ Lavaud Rouge, midden Frankrijk
Onze ‘rode vallei’ is een domein met wondermooie uitzichten en een horizon die laat dromen. Een
grote dansstudio en een enthousiaste begeleiding wachten er op jouw creativiteit, een eenvoudig en
gezellig vriendenhuis heet je van harte welkom. Geef alvast een seintje als je interesse hebt.
We bieden drie formules:

dans‐ & beweegvakantie op maat
Zin in een dansende vakantie op jouw maat in een inspirerende omgeving?
Stel je eigen programma en je groep samen, en kom genieten op jouw moment!
Wij bieden jou lessen buikdans en Maghrebdans, lessen Nia‐energiedans, lessen eros & grace;
en verder ook regie (het toonbaar maken van jouw dans/theater/muziek) en foto‐shoots
In overleg bepalen we tijdstip, duur, programma & prijs van jouw verblijf.
Geen dansvriend(inn)en in de buurt? Geef ons een seintje met je wensen, wij proberen een groep
voor jou samen te stellen!
Alle info en flyer op www.lavaud‐rouge.net

buikdansweek
Zin om je 5 dagen onder te dompelen in traditionele, klassieke en populaire Egyptische buikdans?
Zin om zowel je techniek als je stijlkennis te verdiepen, om zowel je choreografie‐expressie als je
improvisatie‐talent te verbreden?
Dat kan allemaal tijdens deze zomerworkshop van 30 juli tot en met 3 augustus 2018.

Alle info en flyer op www.lavaud-rouge.net of www.buikdans.net

kunst maken als god in frankrijk
Zin om je eigen podiumcreatie (theater/dans/muziek) uit te werken in een inspirerende omgeving?
Een ervaren regisseur/scenograaf helpt je je droom waar te maken!
Je bent welkom, alleen of in groep.
Samen bepalen we tijdstip, duur en programma van je verblijf. We stellen een prijs samen voor het
totaalpakket.
Alle info en flyer op www.lavaud‐rouge.net
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