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Dansjaar 2021-2022
Sporthal Lubbeek

Inschrijven via www.dc3210.be

 

Bestaande leden vanaf 14.06.2021

Nieuwe leden vanaf 11.07.2021



Bovenzaal
18.30-19.30 Contemporary 12+ (Margot)
geb.j. 2009-2007

19.30-20.30 Contemporary 15+ (Margot)
geb.j.2006-2005

20.30-21.30 BewustBewegen 18+ (Lieve)
vanaf geb.j. 2003

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Bovenzaal
17.30-18.30 UrbanDance  3/4 (Elke)
geb.j. 2013-2012

18.30-19.30 UrbanDance 5/6 (Elke)
geb.j. 2011-2010

19.30-20.30 Fusion 12+ (Jo&Jelle)
geb.j. 2009-2004

20.30-21.30 FusionLadies&Gents 18+ (Jo)
vanaf geb.j. 2003

Maandag

Bovenzaal
17.00-18.00 Fusion 3/4 (Bente)
geb.j. 2013-2012

18.00-19.00 Fusion 5/6 (Bente)
geb.j. 2011-2010

19.00-20.00 Girly HipHop 14+ (Ayrton)
geb.j. 2007-2006

20.00-21.00 Contemporary 17+ (Ayrton)
vanaf geb.j. 2004

 
Bovenzaal
14.00-15.00 Kleuters instap + 1 (Nathalie&Kato)
geb.j. 2019-2018

15.00-16.00 Kleuters 2 (Nathalie)
geb.j. 2017

16.00-17.00 Kleuters 3 (Nathalie)
geb.j. 2016

Bovenzaal
17.30-18.30 Ballet 6+ (Silvie)
geb.j. 2015-2014

18.30-19.30 Ballet 8+ (Liesbeth)
geb.j. 2013-2010

19.30-20.30 UrbanDance 12+ (Lokke)
geb.j. 2009-2004

20.30-21.30 LatinLadies&Gents 18+ (Gwenny)
vanaf geb.j. 2003

Benedenzaal
16.00-17.00 BasicDance 1/2 (Lisa)
geb.j. 2015-2014

17.00-18.00 Jazz 12+ (Lisa)
geb.j. 2009-2007

18.00-19.00 Demogroep 16+ (Alexandra)
vanaf geb.j. 2005

19.00-20.00 Jazz 15+ (Alexandra)
vanaf geb.j. 2006

20.00-21.00 HipHop 16+ (Alexandra)
vanaf geb.j. 2005

Benedenzaal
19.00-20.00 StreetDance 16+ (Iris)
vanaf geb.j. 2005

20.00-21.00 StreetDance 13+ (Iris)
geb.j. 2008-2006

Bovenzaal
13.45-15.00 Ballet 12+ (Wannes)
geb.j. 2009-2004

15.00-16.15 Ballet 18+ (Wannes)
vanaf geb.j. 2003

Nieuw! 

Nieuw! 

Parochiezaal Sint-Bernard
Staatsbaan 176, Lubbeek

20.00-21.00 Zumba (Mieke)



DC3210 is een project gedragen door 7 madammen die sport, bewegen, maar vooral

dans en heel veel plezier in onze gemeente belangrijk vinden!

 
 

Jo Pierson, voorzitter 0495/69.09.50 - Dansprogramma

Lore Deltour, secretaris 0478/77.04.88 - Administratie

 

 

 

Fabienne Larousselle, penningmeester 0478/21.62.10 - financiën

Kristel Verheyden, Silvie Luyten, Nathalie De Vos en Yana Verhoeven

Logistiek & ondersteuning allerhande

! Voor vragen en opmerkingen, probleempjes en oplossingen, kan je bij hen terecht ! 

 

Ook dit jaar hebben we een zeer gevarieerd aanbod gebaseerd op volgende principes:

* we dansen volgens leeftijdscategorie zonder niveauverschillen

* we volgen de schoolstructuur: kleuters, graden lagere school, middelbare school en tenslotte

studenten en volwassenen 

* elke danser is evenwaardig en heeft de kans zich te ontplooien in een bepaalde stijl

* iedereen kan de stijl kiezen die bij hem/haar past

* we bouwen aan teamspirit en sociale vaardigheden in de lessen en in onze choreo's

Wil jij (één van) onze stijlen uitproberen?

Tijdens de try-out week, die start op 20.09.2021, kan je alle stijlen in jouw leeftijdscategorie gratis

uitproberen. 

Wanneer je een les gevonden hebt die bij je past, kan je inschrijven via de website www.dc3210.be.

Een plaatsje is pas definitief na betaling. We kunnen max. 20 dansers per les aanvaarden. 

We moeten minstens 6 dansers per les hebben om deze te kunnen laten doorgaan.

Wil jij ook het resultaat bekijken?

Als alles goed gaat, kunnen we opnieuw een voorstelling geven, in het weekend van 01.04.2022. 

Hou onze FB-pagina en website in de gaten!

 



De dansmuis is de grote vriend van onze kleuters! Deze fijne assistent van juffen

Nathalie en Kato neemt de kleuters elke week mee in een nieuw avontuur.

Onze kleutersdans biedt een fijne mix van verschillende aspecten van

zelfontplooiing: lichaamsbewust worden, zintuigen ontwikkelen, grove motoriek

verbeteren, creatieve expressie stimuleren, e.a. ... met aandacht voor sociale

vaardigheden. Maar de kleuters zelf merken daar niet zo veel van. Zij willen zich

vooral uitleven op muziek en dat kan!

KLEUTERDANS

Tijdens de balletles wordt er op een leuke manier gewerkt aan het

bewust worden van de lichaamshouding. Silvie, Liesbeth en

Wannes werken aan lenigheid, coördinatie en techniek. Kom zeker

eens kennismaken, want ballet vormt de basis voor vele andere

dansstijlen.

BALLET

BASICDANCE

Dit programma biedt juf Lisa speciaal aan voor de kids van het 1ste

en 2de leerjaar. Zij leren verschillende pasjes, bewegingen en

danscombinaties die in heel wat verschillende stijlen zullen

terugkomen. Dit is de uitstekende basis voor alle stijlen die de kids

vanaf het 3de leerjaar kunnen kiezen.

"DANS ONTDEKKEN, UITLEVEN EN PLEZIER MAKEN"

"Zumba betekent 'Snel bewegen en lol maken' "

ZUMBA

Je kan dit fitnessprogramma meepikken op woensdag in de

parochiezaal van Sint-Bernard. Mieke neemt je mee in een

superleuke work out gebaseerd op Latijn-Amerikaanse

dansbewegingen salsa, merengue, axé, samba en cumbia. 

Have Fun!



"FROM THE BRONX TO LUBBEEK-CITY       "

URBANDANCE - STREETDANCE - (GIRLY)HIPHOP

Heel wat kids en teens houden van deze stoere tricks en coole moves. StreetDance, HipHop en

UrbanDance vloeien voort uit de Amerikaanse straatcultuur. Elke geeft de kids een stevige basis.

Daarna introduceren Lokke, Iris, Ayrton en Alexandra hun eigen invloeden en accenten bij de jeugd. 

Doe mee en ontdek wat bij je past!

"LAAT JE MEESLEPEN IN HEERLIJKE DANSVERHALEN MET INNERTOUCH"

JAZZ - FUSION - LATIN

Jazz dance lijkt qua structuur op de klassieke stijlen, maar wordt

uitgevoerd op popmuziek. De jazzdans ontleent technieken en

bewegingen uit heel uiteenlopende stijlen. Ook een vleugje show en

présence kunnen hier niet ontbreken. Dit is de uitstekende uitlaatklep

voor uptempo dansers.

Onze Fusion lessen combineren Jazz, Show en Lyrical. In de kidslessen

komen ook de bekende Tiktok revelaties en clipdancemoves aan bod

bij Bente. Voor de teens vervoegt Jelle de les van Jo om de modern

dance voor zijn rekening te nemen. Onze volwassenen laten op een

ontspannende manier hun innerlijke Beyoncé vrij.

Latin, deze zuiderse klanken laten je wegdromen naar zwoele zomeravonden en

zonnige stranden. Gwenny geeft deze single les aan (jong)volwassenen. Hier

ontdek je de Salsa, Bachata en Kizomba in een kader van moderne dans.



"Kom erbij en dans , we kunnen samen de wereld aan

voel je vrij en dans , een valse noot is toegestaan.

Kijk naar mij en dans , laat iedereen dus maar begaan."

"ONZE SPECIALLEKES"

BEWUSTBEWEGEN

Hou jij van de beslotenheid van je eigen ruimte? 

Wil jij je lichaam in beweging brengen of houden op een

bewuste manier? Lieve heeft heel wat ervaring in Yoga

ademhalings- en bewegingstechnieken die voeding geven

aan lichaam en geest. 

DEMO DanceCrew 3210

Ben je 16 jaar of ouder? Volg je reeds een andere les in ons programma en

ben je bereid de dansgroep te vertegenwoordigen op events of andere

activiteiten? Dan zijn we op zoek naar jou!

Deze crew wordt aangevoerd door Alexandra. Jullie krijgen meerdere

choreo's aangeleerd waarmee we kunnen uitpakken op evenementen en

demo's. Ga jij de uitdaging aan? Kom zeker eens proberen!

Een nieuwe stijl, een nieuwe leerkracht, een nieuwe wind in onze zeilen!

Margot en Ayrton introduceren voor de jongeren de stijl contemporary. Het

wordt een uitdagende mix van HipHop en Modern. Laat je meeslepen door

wervelende muziek en gelijkaardige dansbeleving.

CONTEMPORARY


