kinderdans
eerste graad
dans
kinderdans
Lebbeke
woensdag 14u-15u: kinderdans A
woensdag 16u-17u: kinderdans B

kinderdans
Denderbelle
woensdag 14u-15u: kinderdans

eerste leerjaar (L1)
Lebbeke
woensdag 13u-14u: 1ste leerjaar A
woensdag 15u-16u: 1ste leerjaar B

eerste leerjaar (L1)
Denderbelle
woensdag 14u-15u: 1ste leerjaar
of
woensdag 15u-16u: 1ste laarjaar

kinderdans
laatste kleuterklas
1ste graad
1ste en 2de leerjaar
1u/week

tweede leerjaar (L2)
lebbeke
woensdag 17u-18u: 2de leerjaar A
woensdag 18u-19u: 2de leerjaar B

tweede leerjaar (L2)
Denderbelle
woensdag 15u-16u: 2de leerjaar

4 jaar

tweede graad

1ste en 2de jaar
2u per week

jongeren: vanaf derde leerjaar

3de en 4de jaar
2,15 uur per week

dans
eerste jaar (L3)

tweede jaar (L4)

derde jaar (L5)

vierde jaar (L6)

maandag 16u15-17u15: jazz (A)
woensdag 14u-15u: klassiek (A)

maandag 16u15-17u15: jazz (A)
donderdag 16u30-17u30: klassiek (A)

maandag 16u15-17u30: klassiek (A)
donderdag 16u15-17u15: jazz (A)

maandag 17u30-18u45: klassiek (A)
dinsdag 16u30-17u30: jazz (A)

of

of

of

of

maandag 17u15-18u15: jazz (B)
woensdag 15u-16u: klassiek (B)

maandag 17u15-18u15: jazz (B)
vrijdag 16u30-17u30: klassiek (B)

donderdag 17u15-18u15: jazz (B)
vrijdag 16u30-17u45: klassiek (B)

woensdag 14u15-15u30: klassiek (B)
vrijdag 17u00-18u00: jazz (B)

of

of

of

maandag 18u15-19u15: jazz (C)
woensdag 16u-17u: klassiek (C)

maandag 18u15-19u15: jazz (C)
woensdag 17u-18u: klassiek (C)

woensdag 13u-14u15: klassiek (C)
donderdag 18u15-19u15: jazz (C)

danslab 1ste en 2de jaar
1u15 hedendaags
1u15 klassiek
pointes (optioneel)

derde graad
jongeren: vanaf 12 jaar
volwassenen

danslab 3de jaar
1u15 hedendaags
1u30 klassiek
pointes (optioneel)

dans
danslab
eerste jaar (M1)
dinsdag 17u30-18u45: hedendaags
woensdag 15u30-16u45: klassiek
woensdag 16u45-17u15: pointes

danslab
tweede jaar (M2)
dinsdag 18u45-20u: hedendaags (A)
donderdag 17u30-18u45: klassiek (A)
donderdag 18u45-19u15: pointes (A)
of
woensdag 17u30-18u45: hedendaags (B)
donderdag 19u15-20u30: klassiek (B)
donderdag 20u30-21u00: pointes (B)

danslab jazz (volwassenen)
2u jazz + 0,5 project

danslab
derde jaar (M3)
maandag 18u45-20u15: klassiek
maandag 20u15-20u45: pointes
woensdag 18u45-20u: hedendaags

danslab jazz
(volwassenen)
maandag 19u30-21u30: jazz
en
vrijdag 18u-19u: project
(om de twee weken)

vierde graad
jongeren: vanaf 15 jaar
volwassenen

dans
danslab
(jongeren)
1ste jaar (H1) en 2de jaar (H2)
dinsdag 17u15-18u45: hedendaags
vrijdag 17u45-19u15: klassiek
zaterdag 9u-10u: pointes

danslab klassiek (jongeren)
1u30 klassiek
1u30 jazz
1u pointes
danslab jazz (volwassenen)
2u jazz
1u project
creërend klassiek
1u hedendaags
2u klassiek
1u pointes

danslab jazz
(volwassenen)
woensdag 20u-22u: jazz
vrijdag 18u-19u: project

creërend klassiek
(volwassenen)
1ste jaar
dinsdag 20u15-22u15: hedendaags
zaterdag 10u-12u: klassiek
zaterdag 9u-10u: pointes

3de jaar (H3)
dinsdag 18u45-20u15: hedendaags
vrijdag 19u15-20u45: klassiek
zaterdag 9u-10u: pointes

toelatingsvoorwaarde:
derde en vierde graad danslab klassiek afgewerkt hebben

