
Lesrooster Studio Da Danza Seizoen 2018 - 2019

MAANDAG studio 1 o.l.v. MAANDAG studio 2 o.l.v.
16.30-18.00 uur jazz talentklas frency 17.00-18.30 uur C selectieklas hiphop terence

18.00-19.00 uur jazzdans 12 t/m 14 jr frency 18.30-20.00 uur B selectieklas hiphop terence

19.00-20.00 uur dance-mix 12 t/m 15 jr frency 20.00-22.00 uur A selectieklas hiphop terence

20.00-21.00 uur jazzdans 14 t/m 17 A frency

21.00-22.00 uur dance-mix 16+ frency

DINSDAG studio 1 o.l.v. DINSDAG studio 2 o.l.v.
16.30-17.30 uur theaterklas 1    v.a. 7jr sabrina 17.00-18.30 uur C selectieklas jazz frency

17.30-18.30 uur theaterklas 2    v.a. 10 jr sabrina 18.30-20.00 uur B selectieklas jazz frency

18.30-19.30 uur theaterklas 3    v.a. 12 jr sabrina 20.00-22.00 uur A selectieklas jazz frency

19.30-20.30 uur theaterklas 4    v.a. 15 jr sabrina

20.30-21.30 uur total body workout sabrina

WOENSDAG studio 1 o.l.v. WOENSDAG studio 2 o.l.v.
16.30-17.30 uur hiphop 10 t/m 12 jr frency 15.30-16.30 uur streetdance/hiphop boys 6 t/m 10 jr desi

17.30-18.30 uur jazz intermediate 12+ frency 16.30-17.30 uur jazz groep 4 desi

18.30-20.00 uur jazz intermediate 16+ frency 17.30-18.30 uur hiphop 12 t/m 14 jr A desi

20.00-21.00 uur streetdance/hiphop volwassenen frency 18.30-19.30 uur hiphop 14 t/m 18 jr A desi

21.00-22.00 uur jazzdans volwassenen frency 19.30-20.30 uur urban dance mix 14+ desi

20.30-22.00 uur hiphop intermediate tieners/volwassenen desi

DONDERDAG studio 1 o.l.v. DONDERDAG studio 2 o.l.v.
16.30-17.30 uur jazzdans groep 6+7 sabrina 15.30-16.30 uur jazzdans groep 5 desi

17.30-18.30 uur jazzdans 14 t/m 17 jr B sabrina 16.30-17.30 uur modern 10+ desi

18.30-19.30 uur jazzdans 17+ sabrina 17.30-19.00 uur modern 14+ desi

19.30-20.30 uur zumba shape sabrina 19.00-20.00 uur hiphop 14 t/m 18 jr B desi

20.00-22.00 uur modern gevorderd tieners/volwassenen desi



VRIJDAG studio 1 o.l.v. VRIJDAG studio 2 o.l.v.
15.30-16.30 uur klassiek ballet 7 t/m 10 jr stefanie 15.30- 16.30 uur hiphop boys 10 t/m 14 jr desi

16.30-17.30 uur klassiek ballet 10 t/m 12 jr stefanie 16.30- 18.00 uur hiphop talentklas desi

17.30-18.30 uur streetdance 7 t/m 10 jr stefanie 18.00- 19.00 uur hiphop 12 t/m 14 B desi

18.30-19.30 uur danstechniek 9 t/m 12 jr stefanie

19.30-20.30 uur danstechniek 12+ stefanie

ZATERDAG studio 1 o.l.v. ZATERDAG studio 2 o.l.v.
09.00-10.00 uur kinderdans 3 + 4 jr tessa 10.00-11.00 uur kinderdans groep 1 + 2 B manouk

10.00-11.00 uur kinderdans groep 1 + 2 A tessa

11.00-12.00 uur kinderdans groep 3 tessa

12.00-13.00 uur dance-mix 9 t/m 11 jr tessa

13.00-14.00 uur dance-mix 7 t/m 9 jr tessa
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