INSCHRIJVINGSFORMULIER

Persoonlijke gegevens:
Achternaam: ..................................................................... Voornaam: .............................................................
Geboorteplaats: ............................................ Nationaliteit: ................................ Geboortedatum: .... / .... / ....
Adres: straat: .............................................................................. huisnummer: ................... bus: ....................
postnummer: ................. gemeente: .............................................. naam op bus: ................................
Tel.: ................................................................... e-mail: ...................................................................................
Kan meevolgen op Facebook via gebruikersna(a)m(en) ..................................................................................
Kan meevolgen op Instagram via gebruikersna(a)m(en) ..................................................................................
Ev. UITPASnummer .........................................................................................................................................
Gezondheidsklachten: JA / NEEN. Zo ja, welke? .........................................................................................
Desnoods te verwittigen dokter: ......................................... Tel.: ...............................
Contacten bij minderjarigen: (in volgorde van te verwittigen persoon)
1. Naam & voornaam: ................................................................................
e-mail: ........................................................................................... Tel.: .................................................
adres (indien verschillend van dat v.d. minderjarige): ............................................................................
..............................................................................
2.

Naam & voornaam: ................................................................................
e-mail: ....................................................... ........ ...........................Tel.: .................................................
adres (indien verschillend van dat v.d. minderjarige): ...........................................................................
..............................................................................

Betalingen gebeuren normaal via rekeningnummer ............................................................................................

VERKLARING: Ik geef hierbij mijn uitdrukkelijke toestemming om mijn persoonsgegevens (of die van de
minderjarige van wie ik de wettelijke vertegenwoordiger ben) zo nodig ook door middel
van volledig geautomatiseerde verwerking te delen met de wettelijk verplichte al dan niet
overkoepelende organisaties Stedelijke Dienst Sport, federatie Jeugd en Dans en de
betrokken verzekeringsmaatschappijen.
(Handtekening)

Bovenstaand dansend lid wenst volgende cursussen te volgen
(Gelieve aan te kruisen wat van toepassing is)
Specifieke basisopleiding:
 1
motoriek-bevordering & initiatie theaterdansstijlen
voor ° 2017 (minimum 4 j.) > 2014
75’
Eigentijdse klassieke theaterdans:
 2
°2014 >2012
90’
 3
°2011 > 2009
90’
 4
°2009 > 2007
105’
 5
vanaf °2006
105’
 6
vanaf 18+ & op meer gevorderd niv.
120’
 7/8
gedeelde initiatieles op pointes (*)
voor starters en semi-gevorderden
75’
Musical- & showdans (incl. basis jazz-dans):
 9
niveau 1: volgens aanleg en vanaf °2014
75’
 10
niveau 2: ° 2011 > 2009
90’
 11
niveau 3: ° 2009 > 2006
90’
 12
niveau 4: vanaf ° 2007
 +
niveau 5
120’
 13
voor niveau 5 (uitbreidingsdeel*)
60’
Tapdans: (*)
 14
niveau 1
45’
 15
niveau 2
45’
 16
niveau 3
60’
 17
niveau 4 (groep 1)
60’

niveau 4 (groep 2)
50’
Expliciete cursussen voor volwassenen:
 18
“Fascinating Classic”
75’
 19
scenische choreografieën voor dames
90’
Hedendaagse moderne theaterdans:
 20
initiatie vanaf °2011
60’
 21
voor cursisten met voldoende maturiteit
120’
niet wekelijks!
Extra repertoire voor performance-group: (*)
 22 naargelang castings en noodzaak
90’

zaterdag

09u50 – 11u05

woensdag
woensdag
woensdag
maandag
zaterdag

16u15 – 17u45
18u00 – 19u30
14u15 – 16u00
18u05 – 19u50
16u10 – 18u10

zaterdag

11u20 – 12u35

vrijdag
dinsdag
donderdag

17u20 – 18u35
17u40 – 19u10
17u35 – 19u05

vrijdag
vrijdag

19u00 – 21u00
21u00 - 22u00

vrijdag
dinsdag
donderdag
maandag
woensdag

16u30 – 17u15
19u20 – 20u05
19u15 – 20u15
20u05 – 21u05
19u40 – 20u30

dinsdag
woensdag

20u30 – 21u45
20u40 – 22u10

zaterdag
zaterdag

12u45 – 13u45
13u50– 15u50

donderdag
20u25 – 21u55
of op zaterdagen

(*) Dit zijn aanvullende cursussen, die dus enkel gevolgd worden naast een reeds gekozen hoofdcursus.

