
K'dans nieuwtjes en weetjes

K'dans les van de maand: Visual Rhythms Maandag 19:00 uur

K'dans aangepast zomerrooster en zomertarieven in augustus

nieuws       
                  

juli 2014

NIEUW: ’old STEP & Interval’
De hele maand juli alvast een nieuwe les op vrijdag 17.30 uur: 'old school 
STEP & interval'. Lekker je hoofd leeg voor het weekend, ook als je (NOG) 
niet van steppen houdt; de step combi van 17.00-18.00 en BBB circuit 
Gladiator van 18.00-19.00 uur vervallen dan! 
Deze les blijft in september op het basisrooster staan. 

Hoera! Het is weer Juli! Dat betekent: STRANDBOOST- 
maand! Tijd om lekker naar buiten te gaan, jezelf s t e 
r k en in balans te voelen en de wind door je haren te 
laten wapperen. Elke maandag om 19:15 uur bij 
strandpaviljoen de FUUT (Zuiderstrand 6, Strandslag 10 
Den Haag). De les valt binnen het basisabonnement. 
Kijk bij regen en onweer even op de website of de les 
doorgaat: http://www.kdans.nl/actueel 

Alle lessen van het rooster lopen door tot en met eind 
juli, lekker doortrainen dus! In de maand augustus is er 
een aangepast rooster voor de basis-, yoga- en 
dansen met voor elk wat wils en elke dag voldoende 
aanbod van en variatie in lessen. ALL-IN abonnement 
augustus: onbeperkt lessen volgen uit het aanbod 
basislessen en yoga-dans voor € 40,00 (incassotarief). 
Probeer eens een andere les uit en komt wat vaker 
meedoen LEUK. Alle reguliere abonnementsprijzen 
(BL/YD) boven de € 40,00 worden automatisch 
aangepast. Wil jij ook het zomertarief, meld het bij de 
balie of stuur een mailtje naar admi@kdans.nl.

In de maand augustus is er geen 'vast' Pilatesrooster maar je hebt de 
mogelijkheid om (online) losse lessen te boeken uit het aangepast 
Pilatesrooster, ook aan ZEE. Vanaf volgende week kan je je aanmelden 
en ook hier een zomers tarief in augustus: Pilates matlessen € 10,00 en 
Reformer groepslessen € 20,00 per les. Alle reguliere abonnementsprijzen 
van Pilates worden automatisch aangepast. Voor vragen kun je bij de 
balie terecht of stuur een mailtje naar admi@kdans.nl. 

Houd de site in de gaten.....de groep loopt zo 
lekker, dat er wellicht een paar weken aan 
vast wordt geplakt! In het najaar start weer een 
nieuwe ronde RUN & FUN, ben je 
geïnteresseerd om mee te (blijven) doen meld 
je aan via info@kdans.nl of in de studio.

De kleine zaal (boven) wordt ingericht als een 
professionele Pilates studio voor mat lessen en 
prive- en groepslessen met de apparatuur en 
opleidingen. De grote zaal (beneden) wordt 
aangepast om voor alle andere lessen de juiste 
sfeer te kunnen creëren. Er staan ook nieuwe 
lessen op het programma: een extra yogales 
en een nieuwe formule voor de l-ev-vel 1 les op 
de maandagochtend, een barre les op de 
dinsdagochtend , een surprise op de donderdag 18:30 uur , klassieke 
dans op de vrijdagavond na de nu al 'old school STEP & interval' .. Het 
rooster wort (deels) aangepast om de lessen voldoende tijd en ruimte te 
geven. Je vindt het volledige rooster binnenkort op de website. 

K'dans Juli strandBOOST

K'dans RUN & FUN

K'dans wijzigingen per september

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

Noya gaat de hele zomer door: ervaringen van de 
K'dansers zijn heel positief, doe eens een les mee en 
ervaar het zelf van binnen. Uit je werk je op 
swingende muziek met aandacht voor de 
bewegingen vanuit je centrum, met een lach en een 
zweetdruppel op je neus! voor wie van dansen houdt 
en net een stapje meer wil......... ook als je nog niet 
zoveel danservaring hebt. foto’s: Anna Koenigs
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Help je mee om de studio 'in beweging' te 
houden? En wil je ons vragenformuliertje invullen bij 
de balie? We zijn benieuwd naar jullie ervaringen 
en input, bedankt alvast!

K'dans extra moderne dans

Marijke Eliasberg komt naar K'dans !!! ze geeft op zaterdag 12 juli een 
extra les moderne dans van 13:00- 15:00 uur , die wil je niet missen! Op 
woensdag 16 juli geeft ze de les stretch en dans om 20:15 uur.

K'dans vakantie
K'dansers, O...lijfje, docenten, balisten, administratie en schoonmaker: 
GENIET!


