DANSKAMP 2012

Heb je zin om een week dansles te krijgen in verschillende
dansstijlen (Hip Hop, Jazz, Ragga, House Dance, Broadway, Modern, ….)
en dit in combinatie met leuke activiteiten, uitstapjes en veel plezier?

SCHRIJF JE DAN NU IN !
MAXIMUM 60 DEELNEMERS!
VOL = VOL

Wie?

Voor alle dansers die geboren zijn tussen 1996 en 2004.
Enkel voor K-Creation leden!

Wanneer?

Van zondag 15juli, 17u tot vrijdag 20 juli, 18u.

Waar?

Zoals vorig jaar logeren we in De Zeekameel, een gezellig kindvriendelijk verblijf vlakbij zee.
De verschillende danszalen, knutselatelier, recreatiezalen, eetzaal & slaapkamers bevinden zich allemaal in hetzelfde
gebouw. De slaapkamers liggen allemaal op dezelfde verdieping.
www.dezeekameel.be

Bedrag?

Voor slechts € 250 euro kan je kind genieten van een volle week fun, dans, overnachting + maaltijden en nog veel meer!
Inclusief:
-‐
5 overnachtingen ( inclusief lakens)
-‐
gebruik van verschillende lokalen en danszalen
-‐
danslessen onder leiding van verschillende teacherz
-‐
ontbijt, lunch, warm avondeten, tien- en vieruurtje per dag
-‐
1 groepsactiviteit (knutselen van decor/kostuums, uitstap naar het strand/zwembad, …) en 1 avondactiviteit
(filmavond, free podium, fuif, …) per dag + het nodige materiaal
-‐
grote slotshow voor familie en vrienden
-‐
24u/24u begeleiding van dansleerkrachten + ervaren begeleiders
-‐
verrassing
Exclusief:
-‐
vervoer heen en terug naar Lombardsijde - Westende.

Hoe inschrijven?

Inschrijven kan vanaf 1 maart 2012 via het inschrijvingsformulier op onze website:
www.k-creation.be (wegens groot succes enkel voor K-Creation leden)
De inschrijving is pas definitief wanneer het volledige bedrag van € 250 gestort wordt op het
K-creation bankrekeningnummer:
IBAN: BE42 0682 31095554 – BIC: GKCCBEBB met vermelding “inschrijving danskamp + naam danser”.
Pas wanneer u het volledige bedrag hebt betaald, bent u zeker van uw plekje!
Inschrijven voor het danskamp kan tot 31 mei 2012 maar opgelet... er kunnen maar maximum 60 dansers mee. Wees er
dus snel bij!

En verder…
In juni voorzien wij opnieuw een info-avond waar u verdere details zal krijgen. (wat neem je mee, dagplanning,…).
♥

TOT DAN! ♥

