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Nu al lentekriebels? 

Sportmarathon, dansen voor het goede doel en wat 
een hoop workshops! Agenda leegmaken en maar weer 
invullen, want bewegen maakt je O...lijf BLIJ en vitaal. 

MELT: een methode waarmee met eenvoudige 
oefeningen met rollers en balletjes je stijfheid en 
pijntjes verdwijnen. Docent Jolanda (eerste 
gecertificeerde docente in Nederland) geeft de 
les, ook leuk om cadeau te geven!

· zaterdag 7 maart: 
13.00 – 14.30 uur: MELT en verleng

· zaterdag 28 maart:
13.00 – 14.30 uur MELT and release the lower back 
(English spoken)

· zaterdag 11 april:
13.00 – 14.30 uur: MELT and more

Kosten per workshop: € 25,00

Orientaalse dans: 

 
· zaterdag 4 april: 13.00 – 16.00 uur

Kosten € 40,00

Noya Nachmany is in mix van culturen geboren en getogen, waar 
oost en west elkaar ontmoeten en met elkaar bewegen. Noya's Arabische -
Andalusische achtergrond zijn duidelijk in haar bewegingen te zien. Jaren heeft zij als 
moderne danseres gewerkt en opgetreden en daarna heeft zij met traditionele 
Arabische dans verder gegaan waaronder Su dans. Noya is daarnaast een 
Movement Educator & Coach, Practitioner of Body-Mind Centering ® en een erkend 
Dans Therapeute.

Open les moderne dans: docent Mignon neemt je 
mee om te dansen dansen dansen, een open les 
moderne dans.

· zondag 1 maart: 13:30-15:30 uur

Zes studenten van de opleiding 
Sportmanagement (HHS) organiseren 10 
gevarieerde lessen. Voor € 5,00 per les draag jij 
ook bij aan het goede doel. Voor K'dansers en 
alle geïnteresseerden, zegt het voort!

Kosten (minimaal) € 5,00 pp per les.

Sportmarathon: 

· zondag 8 maart:10.00 – 18.00 uur
     

per 1 maart vervalt de HATHA YOGA les op maandag 10.15 uur

We bieden verschillende soorten yoga aan van stuk voor stuk 
TOP docenten. Breid je abonnement met 1 van de 6 yogalessen? 
Centered YOGA, HATHA YOGA, DO-IN YOGA en Vinyasa YOGA. 
Doe mee en ervaar het verschil!

K'dans workshops

K'dans roosterwijzigingen

K'dans Yoga

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

Vol enthousiasme zijn de lopers onder leiding van 
Elsbeth gestart, nu nog met een kleine groep en je 
kunt in de maand MAART nog aanhaken! Lekker 
naar BUITEN.
     
· maandag  09:00 - 10:00 uur (beginners)
· woensdag 18:45 - 20:00 uur (gevorderden)
· tarief basislessen
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STERK in balans: Docent Chantal geeft een 
combinatie les van poweryoga, pilates en tai chi 
op muziek.  Focus op lenigheid, kracht, ademhaling 
en ontspanning d.m.v. balans oefeningen, kracht 
oefeningen en stretching. En aan het einde...10 
minuten meditatie. Kom jij een keertje meedoen? 
Docent Chantal.
    
· elke donderdag 10:15 - 11:15 uur
· tarief basislessen
   
TOTAL BARRE: gespot op TV en in de bladen en al een tijdje bij K'dans op het rooster. 
Docent Leonieke laat je werken aan een geode houding vanuit de Pilatesprincipes 
en dans. Geen danservaring nodig en hup met de plie en de deelnemers roemen 
hun billen!

· elke dinsdag 09.00 – 10.00 uur
· tarief basislessen

K'dans weetjes

Elke dag wel een fles of een 
kledingstuk... kijk of je wat mist en 
neem het mee. Binnenkort worden de 
dozen bij de ingang weer geleegd, de 
inhoud gewassen en naar de 
Kringloop gebracht!


