Bezoek Brugge
Visitez Bruges
Besuchen Sie Brügge
Visit Bruges
Visita Brujas



G-Dansant Brugge
G-Dansant Brugge
De mensen met een fysieke beperking gaan aan de
slag met dans en bewegingsexpressie vanuit een
liefde voor wie we zijn, inclusief onze lichamelijke
grenzen. Via improvisatie ontdekken we oneindig
veel manieren waarop we kunnen bewegen. De
muziek die gebruikt wordt is heel variabel en staat
open voor de inbreng van de dansers.
De mensen met een verstandelijke beperking maken
er wekelijks een danspaleis van. Dansplezier staat centraal. De opbouw van een les
biedt houvast. Dansjes worden stap voor stap aan geleerd en daarna ook herhaald.
De muziek waarop we dansen wordt samen met de dansers bepaald. Een favoriete
zanger? een lievelingslied?: vertel het zeker tijdens de les!”
Praktisch
Op maandag
- 18 u tot 19 u: voor mensen met en zonder een fysieke beperking
- 19 u tot 20 u: voor mensen met en zonder een verstandelijke beperking
Data
7, 14, 21 en 28 jan, 4, 11, 18 en 25 febr, 11, 18 en 25 maart, 1 en 29 april, 6, 13, 20
en 27 mei 2019.
Vrije in- en uitstapmomenten, vermeld je startdatum en eventueel je laatste lesdatum.
Docente
Een opgeleide en ervaren docente wordt voorzien door Dansplatoo.
Plaats
Basisschool de Zonnetuin, Beeweg 32, Assebroek
Deelnameprijs
- per sessie: €5 (digitaal melden met start- en evt. stopdatum)
- voorjaar 2019 (17 lessen): €85 ('voorjaar' vermelden)
Verzekering is inbegrepen
Inschrijven
Online via KAVVV&Fedes

Dit project is een organisatie van de stad Brugge, Dansplatoo Brugge, Sport Vlaanderen en
Oranje.

Contactinformatie
Huis van de Bruggeling
Huis van de Bruggeling Frank Van Ackerpromenade 2 (Stationsplein) 8000 Brugge
T 050 44 8000
info@brugge.be
Vandaag van 08:30 tot 17:00
Morgen van 08:30 tot 20:00 (Telefonisch te bereiken tot 17.00 u.)
Alle openingsuren
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