DANSCLUB AMUSA

WOMMELGEM
Aangesloten bij

Mogen we onze dansclub AMUSA even aan U voorstellen?
Wij zijn eerder een kleinschalige club maar één van de grootste op gebied
van het verwennen van onze leden.
We hebben het sympathiekste danslerarenkoppel onder onze vleugels
namelijk Georges Haveneers en Gaby Bovijn.
Op onze vrijdagse oefenavonden worden een mix van moderne en oudere
muziek ten gehore gebracht, iedere vrijdag weer iets anders, het verveelt je
nooit.
Het ganse jaar door trachten wij onze leden te verwennen :
Vaste waarden hierin zijn o.m. een 3-gangen menu op Oudejaarsavond, in
januari is er worstenbrood en appelbollen, een kaasavond in februari en in
maart of april vieren we iedereen zijn verjaardag met een groots desserten
buffet, alles zelf gemaakt door onze leden en tenslotte ons sluitingsfeest in
mei, weerom met een 3-gangen menu.
De Sint en zijn Pieten brengen onze leden een pakje snoep en met Pasen zijn
er eitjes voor iedereen. Jaarlijks worden er wisselend ook nog themaavonden georganiseerd zoals een griezelavond op Halloween, een
verkleedpartij met Carnaval, een retro-avond, e.a.m.
Tussendoor vinden we nog de tijd om allerlei dansen aan te leren, gaande
van Rumba, Slow Fox, ChaChaCha, Tango, Engelse Wals, Jive, Disco en nog
enkele meer.
Op vrijdagavond staan er ook tussen de standaard- en latindansen, 3 blokken
lijn- en gezelschapsdansen op het programma, zodat ook onze singles aan
bod komen om te dansen.
We zijn gevestigd in de Basisschool De Boomgaard, Lt. Karel Caluwaertsstraat
41 - 2160 Wommelgem. Onze danszaal is de refter van de school welke op
vrijdagavond extra gezellig gemaakt wordt zodat het gevoel van in een refter
te zitten weg is. Op feestavonden wordt deze omgetoverd in een echte
feestzaal. Er hangt steeds een toffe sfeer waarbij AMUSA-ment primeert.

ADRES : Basisschool De Boomgaard
Lt. Karel Caluwaertsstraat 41 - 2160 Wommelgem
2e Ingang via poortje in de Vrijgezellenstraat
EMAIL : secretariaat.amusa@gmail.com
WEBSITE :

www.amusa.one

AANBOD DANSEN :
STANDAARD : Engelse Wals, Tango, Weense Wals, Slowfox en Quickstep
LATIN : Samba, Chachacha, Rumba, Paso Doble en Jive
SOCIAL : Swing/Café Boogie, Disco Swing, SwingFox, American Blues,
Mambo, Bachata, Gezelschapsdansen, …
LINE DANCE : Voor single’s
Lesavond op maandag van 19:30u tot 21:00u en van 21:00u tot 22:30u voor
Groepen A en B. Lesavond op vrijdag van 19:15u tot 20:30u voor Groep Start
to Dance en Line-dance (beurtrol volgens kalender).
LIDGELD :
80.00 euro voor cursisten groepen A, B en Start to Dance (20 lessen).
60.00 euro voor cursisten groep Start to Dance - nieuwe leden (20 lessen).
60.00 euro voor cursisten groep Line-Dance (10 lessen).
50.00 euro voor cursisten groep Line-Dance – nieuwe leden (10 lessen).
40.00 euro voor niet-cursisten.
OEFENAVOND : VRIJDAG VAN 20.30 TOT 23.30

BESTUUR :
Voorzitter :
Michel Alleene
Ondervoorzitter :
Chris Vrancx
Penningmeester :
Linda Van den Meulengracht
Secretaris :
Michel Alleene
Materiaalverantwoordelijke : Chris Vrancx
Zaalverantwoordelijke : Hugo Van Durme
Feestcomité :
Christel Voorspools
Gerda Colfs
Linda van den Meulengracht
Liliane Lebeer
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