In het weekend van 28 en 29 oktober gaan we een te
gek dansweekend organiseren.
Wil jij heel veel dansen, heel veel lachen, heel veel eten, heel veel gekke
dingen doen en vooral een te gek weekend hebben met je dans-vrienden
en vriendinnen? Dan meld je snel aan voor het Lotuz Dansweekend!
Het weekend is voor alle dansers en danseressen van Dansschool Lotuz
vanaf 7 jaar! Voor de allerkleinste : Sorry jullie moet nog een jaartje, of twee, wachten maar we
gaan dit volgend jaar zeker weer organiseren.
Tijden en Locatie
Locatie: Sport Bso Hi3, Bavelse Hei 3, Bavel
We starten de zaterdag 28 oktober om:
avondeten)

9:15 en het duurt tot 21:30 (wij verzorgen lunch en

Op de zondag gaan we starten om: 10:00 en het duurt tot 17:00 (wij verzorgen lunch)
Een heel weekend vol dus!!
P.s. We hadden heel graag willen overnachten. Helaas is dat qua locatie niet gelukt. Deze waren
of verschikkelijk duur of het was er niet mogelijk. Mocht je voor ons volgende kamp een goede tip
hebben dan hoor ik die heeeeel graag.
Programma
Eigenlijk te veel om op te noemen. Maarrr we zullen een kleine greep van het programma alvast
verklappen:
- dansen, dansen, dansen
In veel verschillende stijlen en van veel verschillende docenten. We zijn zelfs bezig met een
special guest! Maar die verklappen we nog even niet.
- We hebben een bonte avond.
- We hebben een dansavond.
- We gaan lekker creatief doen. Zo kun je af en toe even op adem komen maar toch bezig blijven.
- En we gaan natuurlijk heel veel lekkers eten en drinken want je gaat alle energie nodig hebben
die je kunt gebruiken
Kosten
Als het gratis kon dan hadden we het zeker gedaan. Want wat is dit een te gek weekend om aan
mee te doen. Toch moeten we een kleine vergoeding vragen.
Waar gaat mijn geld dan naar toe?
Denk aan de kosten voor de locatie, de docenten, het eten en drinken en al het leuks wat we nog
meer gaan doen in dit weekend. Het is het zeker te weten wel waard!
Schrijf je nu in en verzeker jezelf van een plek!
Onze dansschool heeft op dit moment 200 leerlingen, Helaas hebben we op dit weekend geen
plek voor alle leerlingen. Dit betekend dat je snel moet inschrijven om zeker te zijn van je plek.
Ga je naar onze webshop op www.dansschoollotuz.nl . Je kunt daar direct met IDeal je betaling in
orde maken en zo dus je inschrijving in orde maken. Schrijf wel even de naam van degene die
meegaat erbij alsjeblieft!!

