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Beste dansers, 

Na de paasvakantie buikdansen we verder! 

- in Wilrijk: Karla neemt jullie mee voor een klein buikdansavontuur op een nieuwe locatie, 

- via Zoom: Vera geeft buikdansles in je huiskamer. 

En wie weet, misschien krijgen we nog een pop-up feestje … 

Maghrebdansles en Energy & Flow gaan even op pauze.  

Je kan bij alle lessen op elk moment instappen of stoppen, losse lessen nemen of een hele reeks. 

 

buikdans  

Ten oosten (oriëntaalse dans) of ten westen (maghrebdans) van de Nijl:  

aardse vrouwenkunst vol vuur, dans van hart en ziel, van uit de buik… 

Antwerpen-Wilrijk: Berkenrijs, Lodewyck Mortelmansstraat 13 

lessen buikdans basis-doorstroming 

5 donderdagen vanaf 20 april (uitgezonderd 18 mei), 19 - 20 u. (1 credit per les) 

Bij jou thuis: online via Zoom 

lessenreeks buikdans algemeen niveau  

5 maandagen vanaf 17 april (uitgezonderd 1 mei), 19.30 - 20.30 u. (1 credit per les) 

 

info & inschrijvingen 

Graag vooraf inschrijven en betalen.  

De prijzen worden uitgedrukt in credits; één les-credit kost € 11, kan gebruikt worden voor een les 

naar keuze en blijft onbeperkt geldig. 

Betalingen kunnen enkel per overschrijving: A2O vzw, IBAN BE39 9799-8185-4819 

Stuur een e-mail met je naam, het aantal credits dat je hebt aangeschaft en de les(sen) waarvoor je 

inschrijft ten laatste 1 dag voor de les of reeks. Ofwel schrijf je in voor een reeks: Als je niet kan 

komen meld je af ten laatste om 12u de dag van de les. Ofwel schrijf je in voor een les: meld je aan 

ten laatste om 12u de dag van de les.  
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zomer @ Lavaud Rouge 

Onze ‘rode vallei’ is een domein in de Bocage Bourbonnais (midden-Frankrijk) met wondermooie 

uitzichten en een horizon die laat dromen. Onze grote dansstudio en een enthousiaste begeleiding 

wachten er op jouw creativiteit, een eenvoudig en gezellig vriendenhuis heet je van harte welkom. Je 

kan er naturistisch leven als je dat wenst. 

Wil je met enkele dansvriendinnen een creatieve vakantie op maat in Frankrijk? Surf snel naar 

www.Lavaud-Rouge.net , mail en deel je dromen met ons.  

 

Dans- & beweegvakantie op maat  
 
Stel je eigen programma en je groep samen, en kom genieten tijdens een dansende vakantie op jouw 
moment! Kies uit Energy & Flow, buikdans en/of maghrebdans, Eros & Grace of zelfs een fotoshoot. 
Samen bepalen we tijdstip, duur, programma & prijs van jouw verblijf.  
 

Artistieke begeleiding op maat  
 
Werk je eigen podiumcreatie (theater/dans/muziek) uit in een inspirerende omgeving! Onze 
regisseur/scenograaf staat voor je klaar. We bieden een mooie grote kunstruimte, uitgerust met 
klank en licht en een fantastische akoestiek.  
Samen bepalen we tijdstip, duur, programma & prijs van jouw verblijf.  

 

 

vertel het verder 

Je helpt ons enorm door deze informatie te verspreiden naar jouw contacten: per mail, via Facebook 

of andere sociale media, met flyers of affiches (bij ons te verkrijgen) of gewoon door erover te 

vertellen… alvast bedankt! 


