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K’Dans Lenteboost

Doe mee met onze lenteBOOST! Wij zijn opzoek 

naar 30 deelnemers  voor een speciaal 

programma van zes weken waarin gezond eten 

in combinatie met bewegen centraal staat. Het 

programma bestaat uit een e-book vol met 

recepten, tips en weekmenu's, 

plus twee workshops waarin wordt uitgelegd wat 

nu echt gezond is (inclusief hoe het komt dat 

daar tegenwoordig zoveel verwarring over is!). 

De eerste workshop vindt plaats op 

maandagavond 21 maart, start om 20:30 uur. 

De tweede workshop vindt plaats op maandagavond 9 mei, 

start om 20.30 uur

Kan je deze avonden niet? Het e-book is ook los te koop! 

Het e-book wordt toegestuurd voordat de eerste workshop plaatsvindt. 

Vanaf dan kan er op elk moment mee gestart worden.

Kosten voor het hele programma                                                                                                                         

2x workshop + e-book: €35,00 p.p.                                                                                                                 

Het e-book los: €25,00 p.p. 

Meld je aan via  

of zet je naam op de lijst in de studio en doe mee! 

info@kdans.nl

MELT and be kind to your spine - 

Zaterdag 5 maart 13.00 - 14.30 uur

Doe mee met de MELT workshop en leer met 

deze methode om zelf op een eenvoudige 

manier met zachte foamrollers en balletjes 

stijfheid en pijntjes in je lijf te verminderen. Dit keer 

focussen we op bovenrug en schouders. 

Deze workshop wordt gegeven door Jolanda (eerste Nederlandse MELT 

gecertificeerde instructeur). 

Doe mee, geniet en ervaar de mogelijkheden! 

Kosten € 25,00 p.p. Inschrijven kan via info@kdans.nl. 

Wil je alle Basis én Yoga + Danslessen doen, wanneer je 

maar wilt? Voor € 64,00 per maand kan jij onbeperkt 

meedoen. WE bieden meer dan 30 lessen aan, waar je 

je keuze uit kan maken.

Total BARRE! Al eens meegedaan? Total BARRE is 

een combinatie van ballet, Pilates en conditie-

training. Er wordt gewerkt aan lange soepele 

spieren, kracht en uithoudingsvermogen. Naast 

de barre wordt er ook gewerkt met kleine 

materialen, zoals balletjes, flexbanden en 

gewichten. Het is een total-body work-out, maar 

de nadruk ligt op de billen, benen en buik. Kortom: een gevarieerde les 

waarin de principes van klassiek ballet en pilates gecombineerd worden 

met andere vormen van beweging. 

Doe mee op dinsdag 9:00-10:00 uur of donderdag 19:30 – 20:15 uur.

Naast het reguliere rooster  geven we ook privé-

les. In een half uur (€35,00) of een uur (€60,00) kan 

je met jouw docent een persoonlijk programma 

samenstellen. Meer aandacht voor je O...lijfje! 

Ook geschikt om weer aan te sterken na operatie 

OF extra aandacht aan specifieke aspecten van 

jouw conditie en de DE VOLGENDE STAP te maken.

K’dans Workshop

K’dans LES van de maand

K’dans Personal Training

k'dans volgen like us op facebook, twitter en kijk op www.kdans.nl online

Vanaf maandag 21 maart kan je voor 1 les uit het basis 

& yoga+ dansrooster gratis een vriend of vriendin 

meenemen.  Je kunt daarvoor een VRIENDENkaartje 

meenemen, verkrijgbaar bij de balie.  Na deze gratis 

introductie les kan alsnog gebruik gemaakt worden van 

onze proeflessen (2 voor 10 euro). Ook mogelijk om 

mee te doen met onze LENTEboost natuurlijk, 

AANHAKEN  !!
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We bieden als Licenced Trainingcenter van STOTT 

PILATES ® alle modules aan om opgeleid te 

worden tot volledig gecertificeerd Pilates docent.

(mat, reformer, cadiilac, chair, barrels, 

injury & special populations)

Voor info over workshops en cursussen: 

Jolanda@kdans.nl en check de site.


