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“MULTI-FUN” - 1 t.e.m. 5 juli 2019 en 5 t.e.m. 9 aug 2019
Hou je van sporten, pretpark, waterparadijs, een middagje naar de film,…? Dan is dit kamp iets voor jou!
Elke dag staat er een andere activiteit op de planning en we wisselen af tussen sportplezier en uitstap-fun!
Samen maken we er een spetterende week van!
Wie? 4de-5de-6de leerjaar
Prijs? 190 euro voor een volledige week met eigen lunch, verzekering inbegrepen
“ADVENTURE-LAND” - 5 t.e.m. 9 aug 2019 INTERN KAMP!!!!
Hou je van een uitdaging en durf je eens iets anders te doen?
We doen aan teambuilding in het bos en op het water, we kajakken en gaan waterskiën, via het blote voeten pad bereiken
we de lasershooting, we beklimmen het hoogteparcours om daarna bij het kamp te landen via de deathride en zoveel meer!
Samen slapen we in het moerashuis en doen we tal van activiteiten om de groepssfeer te bevorderen!
Onze gemotiveerde begeleiders staan 5 dagen dag en nacht paraat om de kinderen
een TOP-week te bezorgen!
Wie? 6de leerjaar, 1ste en 2de middelbaar
Prijs? 360 euro/week: overnachting, activiteiten, 24u begeleiding,
alle maaltijden en verzekering inbegrepen
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Toffe themakampen, sportkampen en/of danskampen
Origenele dansstages met professionele docenten
Goede begeleiding door ervaren monitoren
Gratis opvang voor en na de kampuren (7 tot 18u)
Jongens en meisjes: voor ieder wat wils!
Alle info over kampindeling en locaties : zie website
Info en inschrijvingen

Balletschool Toi, Moi et la Danse vzw
www.balletschooltmd.be
info@balletschooltmd.be
0499 13 2089

VAKANTIE
2019
PASEN - ZOMER

Themakampen - Sportkampen - Avonturenkampen - Danskampen
Intensieve dansstages - Musicalkamp - Zomerdanslessen
1ste kleuter tot 18+
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“THEMAKAMPEN”

- 15 april t.e.m. 19 april 2019 (2de week paasvakantie)
“Op een grote paddenstoel…”
Kabouter Pinnemuts neemt je mee naar de “kleinste” avonturen. Samen maken we er een leuke kabouterweek van!
Wie? 1ste kleuterklas
“Wat een beestenboel”
Ga je mee op verkenning? Op safari of liever naar de boerderij? Geiten of leeuwen, we zien ze allebei!
Wie? 2de kleuterklas
“Er was eens…”
Fantaseer over prinsen en prinsessen, ridders en kastelen, feeën en elfen,… Het sprookjesbos kent voor ons geen geheimen!
Wie? 3de kleuterklas
“Winnetou’s prairie”
Volg Winnetou op zijn tocht over de bizonvlakte. Bouw als een indiaan een tipi en wees de cowboys te slim af!
Wie? 1ste leerjaar
Prijs alle themakampen? 130 euro/week verzekering inbegrepen, eigen lunch

“BALLET-DANS-SPORT-KNUTSEL- EN KOOKKAMP” - 1 t.e.m. 5 juli 2019 en 5 t.e.m. 9 aug 2019
Een super leuke combinatie van knutselen, sport en spel, koken, ballet en dans + andere activiteiten! Elke dag dompelen we
de kinderen onder in een bad van originele spelletjes en creatieve knutselwerkje, we maken plezier op en rond het springkasteel en kijken uit naar de poppenkast op vrijdag! Voor elk wat wils dus! (kamp kan zonder dans gevolgd worden)
Wie? 1ste kleuterklas t.e.m. 3de leerjaar (in groepen per leeftijd)
Prijs? 130 euro/week verzekering inbegrepen, eigen lunch - 160 euro/week verzekering inbegrepen, warme maaltijd
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“DANCING SHOES” - 1 t.e.m. 5 juli 2019 en 5 t.e.m. 9 aug 2019
Ga jij ook al dansend door het leven? Ga met ons mee op dansreis en ontdek alle dansgeheimen van de wereld!
Van Afrikaanse dans en salsa, over ballet en modern, tot hiphop en tap: we leren het allemaal!
In combinatie met spel en creatieve workshop maken we er een supercoole dansweek van! Dans jij mee?
Wie? 3de t.e.m. 12+ (in groepen per niveau)
Prijs? 150 euro/week verzekering inbegrepen, eigen lunch
200 euro/week verzekering inbegrepen, warme maaltijd
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“MUSICAL MAESTRO” - 26 t.e.m. 30 aug 2019
De perfecte combinatie van dansen, acteren en zingen!
We dansen en zingen tegelijkertijd, krijgen acteerlessen en knutselen mee aan kostuums en decors!
In onze slotshow ben jij een echte musicalster! Doe je mee?
Wie? 1ste leerjaar t.e.m. 12+ (in groepen per niveau)
Prijs? 190 euro/week verzekering inbegrepen, eigen lunch
Gratis show in GC De Kluize is ook inbegrepen, iedereen is welkom!

“DANCE-ACADEMY” - 1 t.e.m. 5 juli 2019 en 5 t.e.m. 9 aug 2019
Ben jij dag en nacht met dansen bezig? Leef je om te dansen op het podium?
Dan is deze intensieve dansstage iets voor jou! In 1 week tijd boxen we samen een show in elkaar en leren daarbij
extra’s over decor, schmink, licht en technniek,… We worden een allround danser en leren choreografieën in ballet,
modern, jazz en hiphop! De vrijdag repeteren we de hele dag in de theaterzaal om ’s avonds te stralen in een heuse
show op podium met alles erop en eraan! Danservaring vereist!
Wie? 4de leerjaar t.e.m. 18 + (in groepen per niveau)
Prijs? 190 euro/week verzekering inbegrepen, eigen lunch
240 euro/week verzekering inbegrepen, warme maaltijd
Gratis show in GC De Kluize is ook inbegrepen, iedereen is welkom!

“SUMMER DANCE VIBES”

Danslessen (ballet, modern en hiphop) op niveau
tijdens de zomervakantie.
Raadpleeg onze facebookpagina voor exacte data.

