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KORTRIJK
       Zaterdag 14�MDQXDUL vanaf 16 u.

alle dansvormen zonder partner:
kinderdans - disco - hiphop - clipdance - enz…

alle dansvormen met partner:
latijnse dansen - swing - salsa - standaarddansen enz…

EURO DANCE CENTER DURSIN
Sint-Denijsestraat 101

IEPER
Zondag 15 MDQXDUL vanaf 16 u.

alle dansvormen zonder partner:
kinderdans - disco - hiphop - clipdance - enz…

alle dansvormen met partner:
latijnse dansen - swing - salsa - standaarddansen enz…

EURO DANCE CENTER DURSIN
Dikkebusseweg 3

DANSAVONDEN VOOR IEDEREEN      
KORTRIJK:  elke zaterdag van 21.00 u. tot 24.00u.

elke eerste zaterdag van de maand: salsa night
IEPER:  zaterdag van 21.00 u. tot 24.00 u.op afroep
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BASISCURSUS: (14 weken) - pg. 3 en 6

Dansen met partner - swing - chachacha - wals - tango - mambo - 

salsa - rumba - jive -- modedansen enz… 

een ideale cusus voor een avondje uit

SWING: (14 weken) - pg. 4 en 6

LATINO DANCE & SHOW FORMATION voor junioren (max 30 j.) - pg. 4

enige danservaring vereist

SALSA: (14 weken) - pg. 4

DANS VOOR 55 PLUSSERS: (14 weken) - pg. 4

zowel voor paren als voor alleenstaanden.

stijldansen - discodansen en modedansen

ACTUELE DANSVORMEN: AD - (14 weken) - pg. 5 & 7

funk  dancefloor - streetdance - hiphop (urban style) - videoclipdance

MTV - TMF - JIM-TV.  disco 

JAZZ - STREET JAZZ - KLASSIEK BALLET pg. 5 + 7                                        

ZUMBA - pg. 5 

Fitness programma voor iedereen die aan zijn conditie wil werken   

en graag danst op Latijns Amerikaanse muziek!

KINDERDANSEN: (14 weken) - pg. 5 & 7

Moderne dans voor kinderen - verschillende leeftijdsgroepen 

SOCIAL-DANCE: pg. 4
              Dansen voor het plezier met twee of in groep.  
              oefennamiddagen voor volwassenen in fun en linedance.
              (gratis voor iedereen)
                              

FUNDANCE & LINEDANCE pg. 4 (14 weken) 

                dansen zonder partner voor volwassenen

HIP HOP URBAN STYLE - pg. 5
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KORTRIJK  ST.-DENIJSESTRAAT 101

��BASISCURSUS dansen met een partner
14 weken - telkens 1u15

1e jaar VWDUWHUV

.              om                 20.45u.         

           dinsdag                 17 jan.              om                19.45u.         

           vrijdag                    20 jan.              om                 19.15u.        

                                                                                                                   

 

 

          
woensdag 16 sept. om 21.00u

  
3° jaars vervolg

]DWHUGDJ��������������1�MDQ��������RP�������������17.00u�

zaterdag���������������1�MDQ��������RP���������������8.15X���
�

ZRHQVGDJ������������8�MDQ��������RP�������������������u�

4e j  

5e 
jDDUV�YHUYROJ 

 

21.30u.

6e
 
vervolmaking

 
       

��� 21 jan.     om               2�.30u.

Vergevorderden
 

     vrijdag                21 jan.     om               21.30u. 
  

   �8�MDQ.               ZRHQVGDJ

1e
 jDDUV   gevorderden

                 
                 

maandag             16 jan

��������RP          21.00u.     �
�0�MDQ���������RP            19.45u.           

 

PDDQGDJ������������6�MDQ���������RP�������������19.30X�

DDUV�YHUYROJ

�������������

�7�MDQ��

������

RP�

�������������

�����X��

�
�

GLQVGDJ�

�������������

�1�MDQ��

������

RP�

�������������

19.30X��

�
�

]aterdag�

20�MDQ��  RP

YULMGDJ

vrijdag

jaars 2°  vervolg

vrijdag�
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KORTRIJK  ST.-DENIJSESTRAAT 101

��SWING (14 weken)

2 mogelijkheden

Beginners: donderdag  19�MDQ� om  20.00u

zondag      � � � �2� MDQ. om 17.00u
��SALSA (14 weken)

Dinsdag �7�MDQ.   om 19.15u - beginners�

om 20.15u - niveau 2

om 21.15u - niveau 3

��DANS VOOR 55-PLUSSERS (14 weken)

EHJLQQHUV����GHHO        
      

��FUN - & LINEDANCE (14 weken)

              dansen zonder partner voor volwassenen

              Dinsdag �7�MDQ. 18.30u. tot 19.30u.

GRQGHUGDJ 19�MDQ��RP������X� 

JHYRUGHUGHQ GRQGHUGDJ 19�MDQ��RP������X� 
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KORTRIJK  ST.-DENIJSESTRAAT 101
��KINDERDANS - 3 leeftijdsgroepen
    kleuters 3j. tot   �j. zaterdag �1��MDQ.�om�10.00u   ��zaal 1

5j. tot   7j. zaterdag �1� MDQ.� om10.00u   � zaal 3
8j. tot 10j. zaterdag

�  �
�1��MDQ. om 11.00u   �zaal 2

��ACTUELE DANSVORMEN (AD) - zonder partner
  ��telkens 1 uur

Beginners- 

zaterdag  ���1�MDQ. om 10.00u     
woensdag  �8�MDQ. om 17.30u

      maandag �16�MDQ. om 20.00u

Gevorderden ������6�MDQ. om 18.00u
woensdag �8�MDQ. om 19.30u   
zaterdag ���1�MDQ. om 11.00u

Vergevorderden

��HIP HOP  
   Beginners�                              
  Gevorderden   �         

    
��JAZZ Voor gevorderde dansers dinsdag 17 jan. om 20.45u. 

        
����� 

 
                         

                             
                            

                       

   

                                                 

       

maandag

Beginners
Niet voor kinderen onder de 
10 jaar

maandag      ��6�MDQ.    om 19.00u
woensdag     �8�MDQ.    om 18.30u.
vrijdag          �0�MDQ.    �om 19.30u.  

          
GRQGHUGDJ�19�MDQ��om 1� �.00u
GRQGHUGDJ�19�MDQ��om ���.00u

                           
  -

  
BALLET

                            
     woensdag 18 jan. om 18.00u. 

- LATINO DANCE FOR KIDS vanaf 8j. tot 13j. - 
                                                     zaterdag 21 jan. om 09.00u. 
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IEPER     Dikkebusseweg 3

��BASISCURSUS   dansen met een partner

telkens 1u15

1e jaar  

 

VWDUWHUV

om ��.00u.
 

�1�MDQ�]DWHUGDJ

  

�1�MDQ. om 19.00u.

�6�MDQ� 

    

om 

        

20.00u.

         

16 MDQ� om 21.00u.
             

�2�MDQ. om 

        

18.00u.

   

Vervolm       �            

om 

        

19.00u.

   17  om  GLQVGDJ MDQ�

SWING STARTERS

 zaterdag �1�MDQ. om 18.00u.

1e jaar YHUYROJ  gestart in sept. 22

]RQGDJ MDQ�2�� om
����X��

�����X�
�e jaar YHUYROJ

]DWHUGDJ

PDDQGDJ
�e jaar YHUYROJ

�e jaar YHUYROJ

�e jaar YHUYROJ
PDDQGDJ

]RQGDJ

]RQGDJ �2�MDQ. 
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IEPER     Dikkebusseweg 3

��KINDERDANS - 14 weken

 3j. tot 5j.                  woensdag �8�MDQ. om 15.00u   

     6j. tot 8j.(actuele dans) woensdag �8�MDQ� om 16.00u

          Pre - ballet 6j. tot 11j.   ��zondag     �2�MDQ. om 10.00u.

��ACTUELE DANSVORMEN (AD) zonder partner 

  
   Beginners

Gevorderden

   
   Competitie niveau

��JAZZ  (na minimum 1jaar danservaring)

                   niveau beginners        dinsdag �7�MDQ�     om 18.00u
                       

��woensdag  �8� MDQ�  om 17.00u  
��donderdag 19�MDQ� om 19.00u

- woensdag �8�MDQ� om  20.00u. - 
- vrijdag      ������0�MDQ� om  19.00u.

- woensdag   �8� MDQ� om   19.00u. � � � �
- vrijdag        �������0�MDQ� om  18.00u.

     
          

 

��STREET JAZZ (na minimum 1jaar danservaring)

                   niveau gevorderden    dinsdag �7�MDQ�     om 19.00u  

 - Fundance - Linedance 

 - maandag   16 jan. om 18.45u. 



8

IEPER     Dikkebusseweg 3

��TENNESSEE FORMATIES (WEDSTRIJDTEAMS)

• Kids: tot 11jDDU.
 • Junioren: 12 tot 15j.
 • Adults: vanaf 16j.
 • Adults 2: vanaf 30j. 

Kids 6 tot 11 jaar (pre-ballet zie kinderdans)
                                                zondag �2�VHSW� om 10.00u.

��KLASSIEK BALLET
Niv. A / B (beg.)   � zondag   �2� MDQ� om 10.45u.
Niv. �B / �C �(gev.)    ��zondag   �2��MDQ� om 13.30u.

 
 

��MODERN

Niv. A / B (beg.)
     

zondag 

 

22� MDQ. 

   

om 11.30u. � Niv. �B / 
C ��(gev.) 

    

zondag 

 

�����MDQ. 

   

��om 12.30u.

��KLASSIEK BALLET KIDS

Niv. A / B  (beg.) zondag 22 jan. om 11.30u.          
 
Niv. B / C  (gev.) zondag 22 jan. om 12.30u. 
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��PRIJS VOOR EEN DANSCURSUS VAN 14 WEKEN

BBBiiinnnnnneeennn   dddeeezzzeeelllfffdddeee   cccuuurrrsssuuusss   mmmaaaggg   jjjeee   vvvaaannn   dddaaaggg   vvveeerrraaannndddeeerrreeennn   ooofff   mmmeeeeeerrrmmmaaaaaalllsss   dddeee   llleeesss   vvvooolllgggeeennn
vvvoooooorrr   dddeeezzzeeelllfffdddeee   ppprrriiijjjsss...

AAAlllllleee   llleeesssssseeennn   dddiiieeennneeennn   bbbeeetttaaaaaalllddd   ttteee   wwwooorrrdddeeennn   vvvóóóóóórrr   dddeee   aaaaaannnvvvaaannnggg   vvvaaannn   dddeee   333° week.

��PRIJS VOOR PRIVATE LESSEN
voor een danspaar:    55 €
voor meerdere paren: 55 € + 6 € per persoon

��PRIJS VOOR EEN DANSAVOND (zaterdag)

  
 

- Meer dan 3 disciplines 

 

295 euro + 40 euro per bijkomende discipline.

 

leden 6 � - niet leden  8 �              Oefenkaart 10 beurten 
Leden 54 € -  niet leden 60 € 

kinderen: -12j.: gratis                             
  

 

��.LQGHUGDQV�
�� ��GLVFLSOLQH�
����GLVFLSOLQHV�
����GLVFLSOLQHV�
��)RUPDWLH��OHV�LQEHJUHSHQ��

��5�¼�
�15�¼�
215�¼�
�95�¼�
�80�¼�



België-Belgique
PB

8500 KORTRIJK 1
3/4056

International Dance Organisation

Onze dansleraren zijn 
gediplomeerd en aangesloten bij:

DANSSCHOOL
DURSIN
Sint Denijsestraat 101
8500 Kortrijk
Dikkebusseweg 3
8900 Ieper


