
Hallo allemaal 

We vliegen er weer in na een weekje vakantie en brengen jullie graag op de hoogte van enkele toffe 

activiteiten in HDA! 

1. Dance 4 Drapes 

De solo en duo-dansers slaan samen met enkele groepen de handen in elkaar om op zondag 22 

maart een leuke voorstelling te voorzien (in festivalstijl met zit- en staanplaatsen) .   

Met de opbrengst van dit evenement sponsoren ze het laatste deel van het factuur voor de gordijnen 

in de danszalen.  Deze zullen niet alleen de zon uit de ogen van de dansers houden, maar een deel is 

voorzien om de spiegels af te schermen met een kijkmoment en de zaal te verduisteren voor 

optredens als deze.  Komen jullie deze dansers en natuurlijk ook de gordijnen in primeur bekijken? 

Praktisch:  zondag 22 maart in HDA om 14u of 16u 

keuze uit 2 voorstellingen van ongeveer 1 uur met vele solo’s en 

duo’s jazz, groepsdansen van Jazz Unlimited, Hiphop Squad, Funky 

Crew.   

Happy funk treedt op in de voorstelling van 14u - Hiphop Addicts 

treden op in de voorstelling van 16u 

Uitnodigingen in vvk (tot en met zaterdag 21 maart 14u) = 6 euro en 

aan de kassa = 8 euro 

te verkrijgen aan de balie of via de deelnemende dansers. 

Een heerlijk dessertenbuffet wordt voorzien, dus een gezellige 

namiddag wordt gegarandeerd wanneer jullie de toffe mensen tot in 

HDA brengen!  Uitnodigingen maar! 

2. Kijkmomenten Pasen 

Alle andere dansgroepen kunnen jullie aan het werk zien tijdens de kijkmomenten in de week voor 

de Paasvakantie op 1-3 en 4 april!  Het startuur van het kijkmoment is afhankelijk van het aantal 

dansgroepen op dat moment. We rekenen 30 minuten wanneer alle 5 zalen bezet zijn.  Indien er 

minder groepen dansen op dat moment, starten we wat later.  We kondigen de start steeds aan in de 

cafetaria.  Het HDA-café zal open zijn voor het publiek, dus maak het wachten gezellig met een 

koffietje of iets lekkers. 

We verwachten tijdens speciale dagen zoals kijkmomenten of Dance4Drapes meer volk dan onze 

parking, die voorzien is voor normale lesweken, aankan.  Het is dus sterk aangeraden om met de 

fiets/step te komen. 

3. Bijscholing kleuterdans 

Voor onze lesgevers en assistenten, maar ook voor andere geïnteresseerden organiseren we op 

zaterdag 16 mei om 14.30u  i.s.m. Danskant vzw een bijscholing kleuterdans.  Enkele volledige 

danslessen voor kleuters worden uitgewerkt.  Het belooft een boeiende namiddag te worden  

(ongeveer 2u).  Meer info en inschrijvingen: https://forms.gle/XzcRZTFQxVqsVY4dA  

4. Dansstages 

Niet vergeten om tijdig in te schrijven voor onze zomerdansstages: 

https://www.hetdansateljee.be/zomerdansstage2020 

5. Nieuw in de HDA-collectie! 

https://forms.gle/XzcRZTFQxVqsVY4dA
https://www.hetdansateljee.be/zomerdansstage2020


Verjaardag, communie- of ander feest in het vooruitzicht?  Er zijn weer enkele nieuwigheden in onze 

shop en bijgevolg ideale cadeautjes.  Zo kan je naast een HDA- T-shirt met lange mouwen ook een 

maillot met een colletje bovenaan bestellen.  En het allercoolst, maar ook het allerveiligst zijn onze 

volledig reflecterende regenjassen.  Deze zien er uit als een gewone lichtgrijze regenjas, maar 

wanneer er ’s avonds licht op schijnt, lichten ze fel wit op!  Unisex, op verschillende manieren te 

dragen.  Geen fluohesje meer nodig en in het donker steeds veilig op de Meylweg en daarrond!    

 
Dank aan de fotomodellen van de dag: Timo en Karlien. 

 

6. Kalender 

Wanneer het OpenDansDagen zijn met proeflessen, op welke feestdagen de lessen niet doorgaan, 

wanneer er wedstrijden voorzien zijn, de workshops in het kader van het ontwikkelingshulpproject 

van juf Marthe en nog veel meer, slechts 1 adres om je agenda up-to-date te houden:  

https://www.hetdansateljee.be/Kalender 

Zo weten wij ongetwijfeld weer wat doen dit trimester!  We hopen dat jullie erbij kunnen zijn! 

Tot snel in de danslessen! 

Groetjes, 

Leen en Het DansAteljee Team 

 

https://www.hetdansateljee.be/Kalender

