• Geen lessen:
(Is er geen les dan schuift de les 1 week door)
Waalwijk:
Ma 02-04-18

Waalwijk:
Do 10-05-18

Waalwijk
Wo 04-04-18
Wo 09-05-18

Waalwijk:
Vr 30-03-18
Vr 27-04-18
Vr 04-05-18

•

Waalwijk:
Za 28-04-18
Za 05-05-18
Zo 01-04-18

Omdat ik ziek was is hier een aangepaste planning: zondag 20 mei
en maandag 21 mei is er wél les.Woensdag 7 maart is er wél les en
geen workshopavond. Donderdag 22 maart is er wél les.

• Senioren linedance op woensdagmiddag
Speciaal voor senioren geven wij op woensdagmiddag een
gezellige linedancecursus. Beginners hebben les van 13.30 14.15. Gevorderden hebben les van 14.15 - 15.30 uur.
Instappen is per (proef) les mogelijk.
Info: 0416-341041 - 06-26458126 en www.edenanjo.nl
Waalwijk:
Do 31-05-18
Vr 01-06-18

Waalwijk:
Za 02-06-18
Zo 27-05-18

Hierna beginnen de zomercursussen.
• Lokatie: (zie voor route beschrijving www.edenanjo.nl)
Zaal de Mads
Grotestraat 407
Waalwijk
0416-650184

Een les inhalen is mogelijk bij de recreatiecursus (zie
rooster), mits u dit vooraf aan ons doorgeeft, dit i.v.m. het
lesplan.

Woensdag 04-04-18
Bachata
Nightclub two step
Salsa

18.30 - 19.45 uur
19.45 - 21.00 uur
21.00 - 22.15 uur

Woensdag 09-05-18
Argentijnse tango
Salsa
Nightclub two step

18.30 - 19.45 uur
19.45 - 21.00 uur
21.00 - 22.15 uur

• Beste dansvrienden,

• Mini club op zaterdagmorgen
Op zaterdag ochtend van 11.00 – 11.40 uur geven wij in de
Mads de Miniclubs. Dansles op leuke kinderhits voor kleine
en grote kleuters. Instappen is per (proef) les mogelijk. Info:
0416-341041 - 06-26458126 en www.edenanjo.nl

• Laatste les:
Waalwijk:
Ma 04-06-18
Wo 30-05-18

Workshops avonden

• Workshops vooraf aan het vrijdansen
Vooraf aan het vrijdansen zijn de volgende workshops
gepland van 18.45 - 20.00 uur:
Vrijdag
30-03-18
Argentijnse tango
Donderdag
26-04-18
Weense wals
Zaterdag
26-05-18
Bachata
U kunt als beginner, maar ook als gevorderde deelnemen aan
deze workshops. De begeleiding is individueel.
€7,50 per persoon. Vooraf even aanmelden bij Ed a.u.b.
• Vrijdansen voor alleenstaanden (30+)
Op zaterdag 3 maart verzorgen wij voor Events4Holland een
Stijldansavond voor alleenstaanden van 21.00 uur tot 01.30
uur in Zaal de Mads.
Vooraf is er een stijldansworkshop van 20.00 uur tot 21.00
uur. Tickets zijn online verkrijgbaar vanaf €10,- op
www.EVENTS4HOLLAND.NL
Tickets aan de kassa €15,-

U kunt als beginner, maar ook als gevorderde deelnemen aan
deze workshops. De begeleiding is individueel.
€7,50 per persoon. Volgt u beide workshops, dan geldt er een
korting van €2,50 per persoon. Vooraf even aanmelden bij Ed
a.u.b.
•

Vrijdansen
De dansavonden beginnen om 20.00
uur en duren tot 24.00 uur, vaak langer.
U kunt binnenvallen wanneer u wilt.
Ook introducés zijn welkom.
Entree is € 3,00 p.p. Valt er een vrije
dansavond op uw lesavond, dan schuift
de les een week door.

Vr
Do
Za
Zo

30-03-18
26-04-18
26-05-18
03-06-18

Zaal de Mads
dag voor Koningsdag Zaal de Mads
Zaal de Mads
Danstest: /Vrijdansen
Zaal open 18.30 uur Aanv.: 19.00 uur

(Dit betreft een voorlopige planning.)

Ons lesrooster vindt u op www.edenanjo.nl

