
NIEUW IN LIEROP
OPENING DANSSCHOOL

DANCE INFINITY
2 september 2018 

Doe mee met een gratis proefles op 4 of 5 september

Lesrooster:

Dinsdag  
Streetdance Teens 18.00 - 19.00 uur
Streetdance Adults 19.15 - 20.15 uur
Body & Mind 20.30 - 21.30 uur
 
Woensdag 
Streetdance Juniors 18.45 - 19.45 uur
Body & Mind 20.00 - 21.00 uur
 
Wij bieden ook Dance Development, kijk hiervoor op de website !

Kleuterdans start bij voldoende vraag. Interesse ? Neem contact op!

Schrijf je uiterlijk 9 september in in bij dansschool Dance Infinity en 
maak kans op 20% korting op je eerste abonnement !

Je bent van harte welkom om de nieuwe dansstudio te bekijken op 
2 september 2018 tussen 14.00 en 16.00 uur.

 Dance Infinity
 Lizette van der Molen-Vos  
 Van Dongenstraat 20a, Lierop
 info@danceinfinity.nl | 06 46767029
 www.danceinfinity.nl
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  Streetdance en Body & Mind
 bij dansschool Dance Infinity

Streetdance op veelzijdige muziek, met invloeden van popdiva, modern, 
(funky) jazz, house en afro.

Streetdance Juniors |  Voor jonge dansers t/m 13 jaar. 

Streetdance Teens |  Voor dansers van 14 t/m 17 jaar.

Streetdance Adults |  Voor dansers vanaf 18 jaar.

Dance Development |  Voor de danser op hoger niveau.
  Gericht op expertise, als extra op je reguliere les.

Body & Mind voor volwassenen biedt een gevarieerd lesaanbod met een 
duidelijke opbouw passend bij jouw niveau. 

Breng je zelf in vorm met de work-out van Body & Mind. 
Een perfecte balans tussen inspanning en ontspanning. Werk aan je basis 
met kracht, conditie en lenigheid, samen met een portie dancefun en tenslotte 
ontspanningsoefeningen voor een vrije geest als toetje. Met gemakkelijke 
choreo’s die je niet perse hoeft te onthouden. Goed voor lichaam en geest!  

                          • Gratis proefles
                             • Jaarlijkse dansactiviteiten, zoals: dansen met je BFF,
                                 een dansavond met borrel, dansles met je vader/  
                              moeder, een dansshow en een danskamp
                            • Variërend en optioneel trainingsaanbod in de        
                         (school)vakanties
• Ingrediënten: kracht, lenigheid, conditie, verschillende dansstijlen,  
techniek, uitstraling, samenwerking en performance

Kijk voor meer informatie op de website.

Zie ik je in september?

Dance Infinity | Lizette van der Molen-Vos
Van Dongenstraat 20a, Lierop
info@danceinfinity.nl | 06 46767029 | www.danceinfinity.nl
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