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Beste dansers,
Na de paasvakantie dansen we verder via Zoom tot begin juni. Elke donderdag kunnen we genieten
van 1 uur buikdans en/of 1 uur maghrebdans. De Energy & Flow lessen staan dan even op pauze. En
wie weet, misschien krijgen we nog een pop‐up live feestles…
Je kan bij alle lessen op elk moment instappen of stoppen, losse lessen nemen of een hele reeks.

buikdans & maghrebdans
Ten oosten (oriëntaalse dans) of ten westen (maghrebdans) van de Nijl: aardse vrouwenkunst vol
vuur, dans van hart en ziel, van uit de buik…
lessen buikdans (half‐) gevorderd
donderdagen 21 & 28 april; 5, 12, 19 & 26 mei; 2 juni (7 x), 19.20 ‐ 20.20 u. (1 credit per les)
lessen maghreb‐dans
donderdagen 21 & 28 april; 5, 12, 19 & 26 mei; 2 juni (7 x), 20.30 ‐ 21.30 u. (1 credit per les)

en de zomer?
Wij dromen van pop‐up workshops en Franse dansfeestjes, wilde weidedansen en meer…
Wil je met enkele dansvriendinnen een creatieve vakantie op maat in Frankrijk? Surf snel naar
www.Lavaud‐Rouge.net , mail en deel je dromen met ons. Samen kunnen we ze misschien
waarmaken.
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info & inschrijvingen
Online of Zoom beginner? Geen nood, je krijgt alle ontdekkingstijd die je nodig hebt (en je bent
helemaal niet de enige!). We helpen je zo goed mogelijk om te starten (zend ons een mailtje met je
vragen) en je hoeft je niet verder dan 1 les te engageren. En wie weet vind je dansgenoten terug die
je al tijden niet meer gezien hebt.

Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk.
De prijzen worden uitgedrukt in credits; één les‐credit kost € 11.
1) Betalingen kunnen enkel per overschrijving: A2O vzw, IBAN BE39 9799‐8185‐4819
Een credit kost € 11 en je kan er 1 lesuur mee betalen (buikdans, maghrebdans). Vooraf
‘koop’ je een aantal credits, die vrij te besteden zijn aan lessen naar keuze. Ongebruikte
credits bij het einde van de reeks kunnen worden doorgeschoven naar een volgende periode
of terugbetaald op eenvoudig verzoek. Je betaalt dus enkel voor effectief gevolgde lessen.
2) Stuur een e‐mail met je naam, het aantal credits dat je hebt aangeschaft, de les(sen)
waarvoor je inschrijft ten laatste 1 dag voor de les of reeks. Je kan kiezen uit twee systemen,
die je dan strikt blijft volgen:
‐ actieve aanmelding: je meldt je voor elke les afzonderlijk en vooraf aan.
‐ actieve afmelding: je meldt je vooraf éénmaal aan voor een hele reeks (en dus niet meer
voor elke les afzonderlijk). Als je toch niet naar één van de lessen uit je reeks kan komen,
moet je je actief en vooraf afmelden.

nieuwe (web)adressen
Onze websites amania.be en maghrebdans.net gaan verhuizen: vanaf nu kan je ze vinden op dit
adres:
Amania (Energy & Flow): www.buikdans.net/amania/
Maghrebdans: www.buikdans.net/maghrebdans/
Alles onder 1 noemer dus: dansen vanuit de buik!
Daarmee vervalt ook het mailadres vera@amania, gebruik voor alle contacten ivm Energy & Flow
vanaf nu amania@buikdans.net
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