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Beste dansers en ouders, 
 

De vakantiemaanden zijn voorbij gevlogen. Dat betekent ook dat het nieuwe dansjaar bij 

Pivolté bijna terug start! Ook dit jaar hebben we het lessenrooster aangepast om nog meer 

lessen te kunnen aanbieden die u boeien. Want Pivolté brengt dans in de eerste plaats voor 

u. We blijven ons aanbod en lessen ook jaarlijks optimaliseren. 
 

En u wil straks uw favoriete dansles toch niet missen? 

Wie nog niet ingeschreven is, kan dus best niet te lang meer wachten… . 
 

Om de drukte wat te vermijden en tijdig met de lessen te kunnen starten vragen wij u 

vriendelijk om danskledij aan te kopen en (her)inschrijvingen te doen op: 
 

zaterdag 31 augustus: aankoop danskledij 

van 10u tot 13u: 

+ info en inschrijvingen 
(schoenen verplicht van Pivolté voor alle dansstijlen!) 

DANSSTUDIO PIVOLTE, OUDE BAAN 52 te Brasschaat 
 

 

zaterdag 31 augustus: Parkhappening Schoten 
DEMOGROEPEN HIPHOP treden op om 15u op de Parkhappening (in de feesttent in het 

park)! Aan onze stand kan je terecht voor workshops jazz (15u.30) en hiphop (16u.). 
 

 zondag 1 september: Dorpsdag Brasschaat 
DEMOGROEPEN HIPHOP treden op om14u.00, 15u.15 én 16u.30 in het Sportdorp (op 

Kerkplein)! Aan onze stand kan je terecht voor een lekkere pannenkoeken/cocktails en je 

kan je laten schminken door Ann en haar team! 
 
 

zondag 17 november: dansmarathon EIB 
Die dag kun je verschillende danslessen volgen aan 5 € per dansles. De docenten zullen dan 

gratis lesgeven want al de opbrengst gaat integraal naar het werk van EIB ! 

Meer info over het lesaanbod volgt nog in september. Hou alvast die zondag vrij ! 
 

 

Fijn dat u voor Pivolté kiest: de grootste en meest professionele dansschool in het 

Antwerpse met maar liefst een aanbod van wekelijks 60 lessen en 15 professionele 

dansdocenten! 

Indien u nog vragen hebt, bel ons gerust: 0496/10.18.17 of 0491/29.48.30 of  mail naar 

info@pivolte.be. 
 

Hopelijk tot dan(s)! 
 

Het docententeam:  

Aurélie, Birgit, Brenda, Britt, Ester, Ianthe, Julie, Katrien, Karen, Lyanca, Maxime, Ruben, 

Sophie, Tessa en Werner 
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