INFOBROCHURE DANSSTUDIO BOUGER

Onze dansstudio is in september 2011 gestart en is sindsdien volop aan het groeien.
Wij zijn momenteel uitgegroeid tot een dansstudio waar meer dan 1300 dansers hun hobby kunnen
uitoefenen en dit vanaf september 2022 in 4 verschillende afdelingen. Herselt/Lier/Nijlen/Lille.
Bij ons kan iedere danser op zijn eigen niveau, met zijn eigen capaciteiten zich uitleven op muziek.
Fun staat bij ons op de eerste plaats.

Alle dansers zijn bij ons welkom!

Bij ons kan u terecht voor verschillende dansstijlen, van klassiek ballet tot linedance.
Van 2,5j tot …, zowel recreatief als competitief.
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AFDELING HERSELT
In deze afdeling gaan de lessen door op volgende locaties:
‘De Loods’, Provinciebaan 53 in Herselt (studio 1 en 2)
‘De Mixx’ , Asbroek 1 in Herselt (spiegelzaal, Lindezaal, kleine zaal, grote zaal, mattenzaal,…)

De uurrooster van de afdeling Herselt kan u terugvinden op onze website.
In deze afdeling worden de leeftijden als volgt ingedeeld:

-

Kleuters 1

dansers °2019 - °2020 (vanaf 2,5j)

-

Kleuters 2

dansers °2018

-

Predans en preklassiek

dansers °2017

-

Alle groepen 1

dansers °2016 - °2015

-

Alle groepen 2

dansers °2014 - °2013

-

Alle groepen 3

dansers °2012 - °2011

-

Alle groepen 4

dansers °2010 - °2009 - °2008

-

Alle groepen 5

dansers °2007 - °2006 - °2005

-

Groep 6-12j

dansers °2016 - °2010

-

Groepen vanaf 16j

dansers °2006 of vroeger

Alle nieuwe dansers beginnen in de groep bij de beginners.
In de groepen advanced zitten enkel dansers die toegelaten zijn door de lesgevers voor
deze les.
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AFDELING LIER
In deze afdeling gaan de lessen door in de turnzaal van Sint-Ursula, Kannunik Davidlaan 15 in Lier.

De uurrooster van de afdeling Lier kan u terugvinden op onze website.
In deze afdeling worden de leeftijden als volgt ingedeeld:

-

Kleuters 1

dansers °2019 of °2020 (vanaf 2,5j)

-

Kleuters 2

dansers °2018 - °2017

-

Alle groepen 1

dansers °2016 - °2015 - °2014

-

Alle groepen 2

dansers °2013 - °2012 - °2011

-

Alle groepen 3

dansers °2010 of vroeger

Alle nieuwe dansers beginnen in de groep bij de beginners.
In de groepen advanced zitten enkel dansers die toegelaten zijn door de lesgevers voor
deze les.
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AFDELING NIJLEN
In deze afdeling gaan de lessen door in de turnzaal van de basisschool De Kerkeblokken, Kerseblokken
7 in Nijlen.

De uurrooster van de afdeling Nijlen kan u terugvinden op onze website.
In deze afdeling worden de leeftijden als volgt ingedeeld:

-

Kleuters 1

dansers °2019 of °2020 (vanaf 2,5j)

-

Kleuters 2

dansers °2018 - °2017

-

Alle groepen 1

dansers °2016 - °2015 - °2014

-

Alle groepen 2

dansers °2013 - °2012 - °2011

-

Alle groepen 3

dansers °2010 of vroeger

Alle nieuwe dansers beginnen in de groep bij de beginners.
In de groepen advanced zitten enkel dansers die toegelaten zijn door de lesgevers voor
deze les.
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AFDELING LILLE:
In deze afdeling gaan de lessen door in het sportcentrum ‘De Balsakker’, Balsakker 44 in Lille.

De uurrooster van de afdeling Lille kan u terugvinden op onze website.
In deze afdeling worden de leeftijden als volgt ingedeeld:

-

Kleuters 1

dansers °2019 of °2020 (vanaf 2,5j)

-

Kleuters 2

dansers °2018 - °2017

-

Alle groepen 1

dansers °2016 -° 2015

-

Alle groepen 2

dansers °2014 - °2013

-

Alle groepen 3

dansers 2012 - °2011

-

Alle groepen 4

dansers °2010 - °2009 - °2008

-

Alle groepen 5

dansers °2007 en vroeger

ENKEL VOOR DE LESSEN HIPHOP IS ER EEN ANDERE ONDERVERDELING:
- Hiphop 1
dansers °2016 - °2015 - °2014
-

Hiphop 2

dansers °2013 - °2012 - °2011

-

Hiphop 3

dansers °2010 of vroeger

Alle nieuwe dansers beginnen in de groep bij de beginners.
In de groepen advanced zitten enkel dansers die toegelaten zijn door de lesgevers voor
deze les.
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INSCHRIJVINGEN EN INSCHRIJVINGSGELD:
Al onze inschrijvingen verlopen online via onze website www.bouger.eu. Er is een rechtstreekse
betaling aan gekoppeld. Klik op de foto van de inschrijvingen.
De eerste les van een dansstijl is een gratis proefles, de definitieve inschrijving MOET in orde zijn
vanaf de 2de les van een bepaalde dansstijl.
Al onze inschrijvingen zijn voor een gans dansjaar.
Alleen de lessen bodypump en HITT/GRIT kan u half jaarlijks of jaarlijks betalen.

Prijs per dansstijl = €110

Body Workout = €240 jaarlijks
= €140 half jaarlijks

Bijkomend betaald iedereen verzekering
-18 jaar = €5
+ 18 jaar = €9
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LESSEN:
Onze lessen starten op 5/9/2022 en lopen door tot half juni 2023. Het is wekelijks les, uitgezonderd
de schoolvakantie en feestdagen. Na onze dansshows hebben wij 1 vrije lesweek.
Wij hebben een huishoudelijk reglement voor al onze leden.

Wij bieden recreatieve lessen aan. In de afdeling Lier en Herselt hebben wij wedstrijdgroepen in
verschillende dansstijlen. Voor onze wedstrijddansers hebben we een bijkomend wedstrijdreglement.
Al onze dansers kunnen deelnemen aan wedstrijden, zowel solo als duo. Zij nemen dan even contact
met ons op.

Wij houden ons lesgeld zo beperkt mogelijk, daarom is het niet mogelijk om nog een extra korting
(gezinskorting, meerdere lessen,…) te voorzien.

Bij de online inschrijving kan u het formulier van het ziekenfonds aanduiden. Als u dit gedaan heeft
krijgt u het formulier ingevuld, samen met uw bevestigingsmail van de inschrijving. Staat uw
ziekenfonds niet tussen de lijst, dan brengt u het formulier (sport) binnen in de cafetaria van de
Loods, of geeft u het af aan de lesgever.

KLEDIJ:
Al onze dansers dragen sportieve kledij en propere schoenen.

Voor de lessen preklassiek en klassiek hebben wij een uniform. Dansers die inschrijven voor deze
lessen krijgen de pasmomenten doorgestuurd.

Dansstudio Bouger heeft een eigen kledinglijn voor de dansers die hiervoor interesse hebben. Deze
kan u aankopen via onze webshop (zie website) of in ons winkeltje in ‘De Loods’, Provinciebaan 53 in
Herselt. Openingsuren van de winkel vindt u terug op de kalender op onze website.
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PROEFLESSEN:
In de afdelingen Herselt/Lier/Nijlen houden wij proeflessen in de week van 7/6-13/6.
De lijst met de juiste uren kan u terugvinden op onze facebookpagina. Voor deze proeflessen moet u
niet op voorhand inschrijven.

Indien er in september nog plaats is in de les, dan is het zeker mogelijk om tijdens de week van
5 - 11/9 een gratis proefles te komen volgen.

In onze nieuwe afdeling in Lille, zijn proeflessen enkel mogelijk van 5 – 11/9.

VRAGEN:
Heeft u nog vragen, dan kan u deze best even per mail stellen. Stuur een mailtje naar info@bouger.eu
en wij doen ons uiterste best om deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Hopelijk tot snel!
Het Bougerteam
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