
DANSSCHOOL DURSIN
danscursussen voor beginners te  KoRTRIJK
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Sint-Denijsestraat 101
Tel. 056/21 80 05
www.dursin.be

(binnen
de cursus mag

men steeds van dag veranderen of
meermaals de les volgen zonder bij te betalen)

Vraag uw voordeelkaart voor meerdere disciplines
een gratis cursus social-dance voor iedereen + 16 jaar

             
             

             
             

             
             

           

Kom het eerst even proberen!!! GRATIS tijdens de week van 14 september.            
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     Info & inschrijvingsdag  zaterdag 12 september vanaf 16.00u

 

 

VRAAG ONZE FOLDER
VOOR GEVORDERDEN !!!

DANSAVOND 
zaterdag vanaf 21.00 u.

BASISCURSUS 14 lessen - 100€/p.

chacha • salsa • wals • tango • swing • enz.                
- maandag      14 sept. om 20.00 u.   
- dinsdag    15 sept. om 19.45 u.

- vrijdag     18 sept. om  19.00 u.   
- zaterdag       19 sept.. om 18.15 u.

SWINg  14 lessen - 100€/p.
- donderdag 17 sept. om 20.00 u.  - zondag    20 sept. om 17.00 u. 

SALSA 14 lessen - 100€/p.
- dinsdag 15 sept. om 19.15 u. 

- SOCIAL-DANCE 
-data nog mee te delen zie website www.dursin.be.

DANS VOOR 55 pLUSSERS 14 lessen - 100€/p.
- donderdag 17 sept. om 14.00 u.  

   ACTUELE DANSVORMEN                                                  14 lessen - 100€/p.

- maandag   14 sept. om 20.00 u.                                                          
- woensdag  16 sept. om 17.30 u.
- zaterdag    19 sept. om 10.00 u. 

HIp HOp BEgINNERS    14 lessen - 100€/p.
- donderdag 17 sept. om 19.00 u.

STREET-JAZZ voor gevorderde dansers         14 lessen - 100€/p.
- dinsdag 15 sept.  om 20.45 u. 
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KINDERDANS 14 lessen - 98€/p.

3 j. - 5 j.   zaterdag 19 sept. om 10.00 u.  (z 1)
6 j. - 7 j.   zaterdag 19 sept. om 10.00 u.  (z 3)
  

                                                     

-JAZZ ZZ STREET-

MODER

  8 j. - 9 j. zaterdag 19 sept. om 11.00 u.
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JAZZ 
MODER
INDERDANS 
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MODERN                                                                                14 lessen - 100€/p.
- zaterdag 19 sept. om 14.00 u.

dansen zonder partner o.a. hip hop (urban style) • dancefloor • streetdance • disco • funk • enz…

FUNDANCE - LINEDANCE 14 lessen - 100€/p.
- dinsdag 15 sept. om 18.30 u. 

                                


