
 

LESSENROOSTER 
TOT 13 JAAR !! 

van 24/2/21 t.e.m. 3/4/21 

MOVE Dancecenter 

Wijngaardveld 6 ● 9300 Aalst 

info@move-dancecenter.com 

www.move-dancecenter.com 
Studio 1 Studio 2 Studio 3 

WOENSDAG: deuren open: 16u15 

16.30-17.30 

Fun Hip Hop (3-6 jaar) 

16.30-17.30 

Pre Ballet (4-6 jaar) 

16.30-17.30 

Modern Jazz Kids (8-11 jaar) 

17.30-18.30 

Hip Hop Kids (8-11 jaar) 

17.30-18.30 – NEW ! 

Funky Moves (11-13 jaar) 

 

18.30-19.30 

Break Dance +8 jaar 

  

ZATERDAG: deuren open: 12u45 

13.00-14.00 

Kids Dance (8-11 jaar) 

13.00-14.00 

Pre Break Dance (5-7 jaar) 

 

14.00-15.00 

Pre Street Dance (3-6 jaar)  

14.00-15.00 

Clip Dance Kids (8-11 jaar) 

 

15.00-16.00 

Pre Ballet (5-7 jaar) 

15.00-16.00 

Urban Styles Kids (+9 jaar) 

 

16.00-17.00 

Hip Hop Boys ONLY (8-11 jaar) 

16.00-17.00 

Ballet kids (8-11 jaar) 

16.00-17.00 – NEW ! 

Street Dance (11-13 jaar) 

17.00-18.00 

Hip Hop Jazz Kids (8-11 jaar) 

  

WELKOM op woensdag 10/2/21 en zaterdag 13/2/21 

om de bovenstaande lessen vrijblijvend uit te proberen !! 
Gelieve u hiervoor een mailtje te sturen naar info@move-dancecenter.com! 

Ouders kunnen tijdens de lessen terecht in onze wachtruimte. 
 

Een woordje uitleg: in deze onzekere tijden plannen we niet graag te lang vooruit, daarom kiezen we voor een nieuwe 

lesperiode van 6 weken, namelijk van woensdag 24/2/21 tot en met zaterdag 03/4/21. Dit is de periode tussen de krokus- en de 
paasvakantie.  
 
Wij plannen 2 NIEUWE lessen voor kids van 11-13 jaar. Dit doet uiteraard geen afbreuk aan de het bestaande lessenrooster 
van teens en volwassenen. Dit blijft en van zodra het mag worden ook deze lessen opnieuw opgestart en ingehaald !  
 

INSCHRIJVEN VOOR LESPERIODE van 24/2/21 tot en met zaterdag 03/4/21 
via info@move-dancecenter.com 

PRIJZEN (inclusief lidgeld en verzekering) 1 uur per week € 50 

2 uur per week € 95 

3 uur per week € 135 

4 uur per week € 170 

Golden Pass : 5 uur per week EN MEER € 195 
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