Salsa & Discoswing
Oktober 2020

ikwillerendansen.be

rubiosalsaclub.be

Omwille de maatregelen rond Covid-19 een cusus anders dan anders.
Lees vooral onderaan de regeltjes.
Omdat moeilijk in te schatten is wat de evolutie van de maatregelen tegen Covid-19
met zich zullen meebrengen organiseren we een danscursus van 5 weken,
Aansluitend nieuwe cursus van 5 weken indien de toestand het toelaat.

*Maandag De Volkslust, Van Heybeeckstraat 26, Merksem
5/10, 12/10, 19/10, 26/10, 9/11

19.30u SALSA Half Gevorderden +
Basis zit al wat in de benen en een herhaling van basisdansfiguren en wat nieuws
mag wel

*Dinsdag De Volkslust, Van Heybeeckstraat 26, Merksem
Data : 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11

19.00u SALSA Gevorderden 1-2-3

Je danst al wat langer, kent de 1-2-3 nog maar de 5-6-7 ben je wat vergeten.
De iets gevorderde dansfiguren en combinaties daarvan.

20.30u SALSA Gevorderden 4

Soms iets moeilijker maar niet te moeilijk, veel vergeten
maar eens de dikke laag stof eraf is valt het nog wel mee.

*Woensdag Spiegeltent “Klessens”, Klaterstraat 8, Rijkevorsel
Data : 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 11/11

19.00u DISCOSWING voor Beginners +

Beginners die al wat pre-corona basis kennen en basisdansfiguren

20.30u DISCOSWING 1
Opfrissen en nieuwe dansfiguren voor wie al wat discobenen heeft
Opgepast : indeling of niveau van groepen kunnen aangepast worden naargelang deelnemers
Ook het dansprogramma zal aangepast worden naargelang de inschrijvingen

Prijs:

Kostprijs voor een lessenreeks van 5 weken is 35 euro per persoon.

*de combinatie salsa en discoswing is 50 euro per persoon

Deelnemers van de cursus jan/feb/maart krijgen een compensatie van 20 euro bij deze of één van volgende cursussen.

Opgepast :PLAATSEN & INSCHRIJVINGEN ZIJN BEPERKT
op VOORHAND INSCHRIJVEN is een must
Reserveer je plaats in een dansgroep via wilfried.jordens@telenet.be

Betaalbaar contant of bank :Jordens Wilfried IBAN : BE67 3200 6869 7187
te betalen ten laatste op einde van de 1e les van de lessenreeks.
Bij niet betaling geen deelname aan de lessen.
Kom minstens een kwartier voor aanvang van de les om dit te regelen

Regeltjes
DANSLESREGELING
*REGEL 1, We gebruiken ons gezond verstand, breng dat dan ook mee.
Dan komt alles wel goed
*We dragen een mondmasker bij binnenkomst en verplaatsingen,
*Wij voorzien ontsmettende handgel.
*Tijdens de lessen respecteren we de afstand.
*Dansen met mondmasker is aan te raden maar is niet verplicht.
*Wij hebben eventueel mondmaskers ter beschikking aan 5 euro/stuk
*Dansen doe je met je eigen partner of iemand uit je persoonlijke bubbel.
*Wij kennen je bubbel niet, dus een danspartner zoeken doe je zelf
*Heb je koorts, ben je ziek, blijf je thuis.
*Niet wisselen van danspartner
*In het horecagedeelte gelden de regels die op dat moment van toepassing zullen zijn.
Reglement zal uithangen
*Wij voorzien een aparte in- en uitgang
*Vermenging van groepen is niet toegestaan, dus meedoen in 2 groepen per avond is gezien de
uitzonderlijke toestand niet meer mogelijk.
*Voor de cursus Salsa : HELAAS GEEN RUEDA
*Bij binnenkomst zal er een aanwezigheidslijst liggen per groep, per dag.
*Lidgeld telt voor één lesuur per week, of 2 als je inschreef voor de combinatie met disco & salsa
*Ieder “dansend lid” kiest een groep of danst mee in een groep waar je het niveau of gegeven
dansfiguren aankan.
*Het is niet toegestaan eigen dranken te nuttigen tijdens de danslessen.
Verdere info over de cursussen en dansavonden op www.rubiosalsaclub.be
Rubio +32 476 54 88 98

