
K'dans les van de maand

K'dans MELT + more lessen

K'dans Tip, Top en wensen

nieuws   
                  

augustus 2014

K'dans zomer(s) rooster en wijzigingen 
per 1 september
In augustus bieden we een zomer(s) rooster 
aan, doe je lekker mee? 
Vanaf 1 september een AANGEPAST rooster 
met nieuwe lessen en gewijzigde tijden, een 
aantal lessen vervalt. Het nieuwe rooster 
vind je binnenkort op de website, 
zet dan gelijk je favoriete lessen in je 
agenda. 

De studio boven is er al b i j n a klaar voor!
Er zijn in augustus nog enkele plaatsen vrij 
voor de groepslessen Pilates mat en 
reformer, je kunt de lessen online reserveren. 
Wil je een priveles, stuur dan een mailtje 
naar info@kdans.nl en we zoeken een 
geschikt moment voor je. Voor vragen kun 
je terecht bij de balie

Wil jij K'dans helpen te verbeteren: vul dan 
de TIP-, TOP- en interesse-flyer in bij de balie. 
Alvast BEDANKT!

Noteer vast in je agenda: 

Zaterdag 6 september themales voor 
PILATES docenten: start the season met 
nieuwe cues, geniet van je eigen O...lijf.
Tijd13:00 - 15:00 uur
Kosten 45 euro
Docent Jolanda Hoefnagel

Zondag 19 oktober workshop COUNTER 
techniek (moderne dans)
Tijd 13:30 - 15:30 uur
Kosten 17,50 euro
Docent Jenia Kasatkina

In de planning YOGA workshops met Maaike en een acro YOGA 
workshop.

Zin om door te gaan of aan te haken in het 
najaar? Elsbeth, de trainster is enorm 
gemotiveerd en als jij dat ook bent: meld je 
aan via info@kdans.nl. Je ontvangt dan 
informatie over de vervolgtrainingen.

K'dans Pilates augustus

K'dans Workshops

K'dans RUN + fun

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

In het najaar diverse series van 3 MELT lessen 
met een thema, dan kun je hierna zelf 
verantwoord aan de slag. Genieten…..
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EXPRESS: kernwoorden- effectief, speels, 
best zwaar, stimulerend , snel en ....DOEN!!!
Een nieuwe efficiënte training van 3 kwartier 
op donderdagavond van 18:30 - 19:15 uur 
vanaf september.

K'dans vakantie

Geniet en kom allemaal 
weer veilig terug!


