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1) De dansdagen/vakantielessen waren vorig jaar een topper voor iedereen die niet kon 
stilzitten. Dans, sport en spel op de door u gekozen dag! U kan inschrijven (= 18 €) voor één 
of meerdere dagen. Inschrijven voor de dansdagen is mogelijk via onze website en kan tot 
één dag voor de dansdag. 
Voor de leeftijd + 12 jaar zijn er in augustus lessen klassiek en jazz. Te betalen per les (= 
7,5 €) zonder reservatie. Voor onze hiphopdansers bieden we ook een 4-daagse (= 30 €) 
stage aan!  
 
 

VAKANTIEPROGRAMMA PIVOLTE AUGUSTUS 
 

Kinderen 4-7 jaar  Kinderen 6-9 jaar  Jeugd 9-12 jaar 
(10u.00 – 16u.00)  (9u.00 – 16u.00)  (9u.00 – 16u.00) 
dansdag wo 21/08  dansdag wo 14/08  dansdag vrij 16/08 
dansdag wo 28/08  dansdag do 22/08  dansdag vrij 23/08 
    dansdag do 29/08  dansdag vrij 30/08   
    
Jongeren +12 jaar 
Hiphop ministage  Klassiek ballet   Jazzdans 
(17u.30 – 20u.00)  (20u.00 – 21u.30)  (20u.00 – 21u.30)  
avondles do - vrij 22-23/08 avondles wo 14/08  avondles do 15/08  
middagles zat 24/08  avondles wo 21/08  avondles do 22/08  
toonmoment zon 25/08  avondles wo 28/08  avondles do 29/08  
 

 

2) Inschrijven voor volgend schooljaar kan nog tot en met vrijdag 28 juni.  
Wacht niet te lang, de belangstelling is groot en we willen uiteraard de voorkeur geven aan 
onze huidige leerlingen! Proeflessen kan je nog nemen tot einde juni. 
 

3) Je kan de demogroepen van Pivolté in de zomermaanden aan het werk zien: 11/07 
(11-juli viering), 13/07 (Brasschaat Klassiek), 27/07 (Wereldfeest Schoten), 25/08 (Jan en 
Alleman, Brasschaat), 31/08 (Parkhappening Schoten) en 01/09 (Dorpsdag Brasschaat).  
 

4) Foto’s van het optreden zijn vanaf binnenkort te bekijken/bestellen via onze website. Een 
dvd van de show(s) naar keuze kan je eveneens bestellen. Bezorg ons tijdig uw bestelling! 
 

5) Wekelijkse lessen lopen door t.e.m. vrijdag 28 juni! 
 

knippen------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BESTELSTROOKJE DVD SHOWS 2019 
 

IK (naam leerling & groep)…………………………………………………..…………………….……………… 

BESTEL een DVD (30€ / DVD) van de volgende show(s): 
 

…… x donderdag 30 mei (16u.00)   …… x zaterdag 1 juni (16u.00) 

…… x donderdag 30 mei (19u.30)   …… x zaterdag 1 juni (19u.30) 

…… x vrijdag 31 mei (16u.30)    …… x zondag 2 juni (11u.30)  

…… x vrijdag 31 mei (20u.00)    …… x zondag 2 juni (14u.30) 
 

en voeg hierbij het gepaste bedrag in gesloten briefomslag. 

(Terugbezorgen voor einde schooljaar aan je docent.) 


