
 

Hallo topthuisdansers van Het DansAteljee! 

Vol spanning volgen we de laatste adviezen op de voet.  Maar voorlopig ziet het er niet naar uit dat 

we nog zullen mogen openen voor de zomervakantie.  De planning voor inhaalweken ligt alweer in 

de vuilbak.  Wanneer we dit jaar niet meer kunnen openen, stappen we over naar plan B en hopen 

met een Coronakorting voor je inschrijving voor volgend seizoen, bovenop de kortingen die we al 

voorzien bij tijdig betalen, het gemis wat te verzachten.   

Natuurlijk proberen we jullie ondertussen toch nog actief te houden langs onze website, facebook, 

instagram en tiktok.  We kregen al de eerste inzendingen binnen voor de Laura Tesoro-video!  
Supertof! We kijken uit naar meer inzendingen!  Stuur ze nog naar ons door via wetransfer in de 

maand mei, zodat we het in juni kunnen monteren. 

 

In ieder geval is het dus hoogtijd om het nieuwe dansjaar te plannen en de 

voorinschrijvingen te starten.   

 

We werken in 2 fases:  
1) Je deelt NU al je dansinteresses met ons via de website zodat wij een lesrooster op maat kunnen 

maken. 

 

2) LATER als het lesrooster bekend is (eind juni) , sturen we nog een mailtje met de uitleg van de 

kortingen en kan je je groepen bevestigen en betalen. 

 

Er zullen geen hiphopaudities meer zijn en dus mag iedereen vanaf het 1e leerjaar komen hiphoppen 

zolang er plaats beschikbaar is.  Het blijft wel een extra lesuur, bij voorkeur naast een funk-

/breakdance-les.   

Ook voor jazzdans en modern proberen we alles zonder audities te organiseren, maar daarvoor 

moeten we nog even bekijken hoe we de groepen dan goed kunnen indelen, want daar hebben we 

er iets minder van.  In ieder geval kan je je mag je alvast aanmelden als je deze lessen graag wil 

volgen als extra lesuur.  Deze bij voorkeur naast een lesuur ballet.   

 

Het volledige aanbod (Funk, ballet, kleuterdans, G-sport, Breakdance, Funky boys, Hiphop, Jazzdans, 

Modern, Hedendaagse dans, S-core-workout,…  en wat meer uitleg vinden jullie hier: 

https://www.hetdansateljee.be/kennismaking  Ook de uitleg van onderstaand schema van onze 

werking staat in bovenstaande link.  Na het kiezen van een basisuur kan je combineren naar 

hartenlust!   

https://www.hetdansateljee.be/kennismaking


 

Speciaal voor volwassenen zijn er beginners-en gevorderde lessen ballet, funk, hiphop en workouts! 

U kan zich gewoon mee aanmelden in het account.  Ook andere gezinsleden die graag 

willen komen meedansen mogen zich ook nu al aanmelden !  Ook nieuwe dansers 

mogen nu al een account aanmaken en hun interesses laten weten.   

Omdat er waarschijnlijk geen proeflessen meer zullen mogen doorgaan dit schooljaar rekenen we op 

jullie mond-aan-mond-reclame ( hou wel voldoende afstand he       ). 

 

Inschrijven voor 2020-2021 

Zo kan je AANMELDEN voor volgend seizoen in een paar 

minuutjes   De aanmeldingen zijn geldig vanaf vandaag, vulde je het eerder deze maand al in 

doe het dan zeker opnieuw want dan werden uw keuzes in onze databank gewist!! 

 

Je hoeft nog niets te betalen, maar we vragen wel om zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven 

welke lessen je zeker wil volgen, wat afhankelijk is van het uurrooster enzoverder, zodat wij ook zo 

goed mogelijk een planning kunnen maken zodat iedereen alle gewenste lessen kan volgen. 

 

1. Ga naar onze website:  www.hetdansateljee.be 

2. Log in via de knop rechtsbovenaan ‘INLOGGEN’ met je mailadres en paswoord. 

3. Kies bovenaan voor MIJN PAGINA wanneer je hier niet automatisch op terechtkomt of reeds 

ingelogd bent.. 

Hier kan u uw danser(s) opnieuw aanmelden via de PERSOONLIJKE FICHE.  Wat u vorig jaar 

invulde staat er nog in, misschien is niet alles meer van toepassing…   

4. Kijk alles goed na en corrigeer indien nodig mailadressen, telefoonnummers,….   Het 

huisnummer staat dit jaar in een apart veld, bedankt om dit te wijzigen. 

Wat u invult komt in onze databank, wij kunnen deze gegevens niet wijzigen!   

5. Gebruik aub het opmerkingenvakje per danser om in zo weinig mogelijk woorden (en 

zonder ‘enters’) zo goed mogelijk te verduidelijken wat uw danser juist wenst. 

6. BEDANKT om deze voorinschrijving in orde te brengen vóór 31 mei 2020.  Zo kunnen we er 

voor proberen zorgen dat iedereen de lessen die hij/zij wenst kan volgen in het nieuwe 

lesrooster. 

7. Je krijgt geen bevestiging, ook niet per mail.  Het formulier stopt bij deel 4 bij een 

herinschrijving! 

http://www.hetdansateljee.be/


Kom je volgend jaar niet meer dansen?  Wat jammer.  Het is fijn wanneer je op deze mail even 

antwoordt om dit te melden (met de naam van de UIT-schrijvende danser).  Zo kunnen wij dit 

aanpassen in onze lijsten.  Natuurlijk mag je dit ook via de inschrijvingsfiche op de website aanvinken 

dat er geen interesse meer is.  Weet dat je altijd weer welkom bent! 

 

Belangrijke data  

• We bestaan volgend jaar 20 jaar!  Het feest/show/festival gaat zonder tegen bericht door 

in de tweede week van de Paasvakantie in april 2021!  Hou hier rekening mee als er 

fanatieke dansers zijn binnen het gezin en reizen die gepland moeten worden want dan 

repeteren en feesten we een hele tweede week       .  We hebben ook nog wat in te halen op 

feestvlak van dit jaar nietwaar. 

 

• Op dit moment krijgen we vanuit de federatie het signaal dat de kans zeer groot is dat onze 

dansstages zullen mogen doorgaan.  Kleuters vanaf °2016, dansers van  lagere school én 

middelbaar studenten zijn welkom in de twee eerste volle weken van juli 2020 (6 t/m 10   en 

13 t/m 17 juli 2020).   

Meer info en inschrijvingen via onze website:  

https://www.hetdansateljee.be/zomerdansstage2020  De stages zijn zowel voor leden als 

niet-leden toegankelijk en pas definitief bij betaling. 

Indien gewenst, willen wij ook gerust nog meer dansstages voorzien deze zomer nu het 

reizen in het gedrang komt.  We zullen een poll maken in onze facebookgroep voor de leden 

(Het DansAteljee Kontich).  Bent u niet actief op facebook, dan mag u ons hiervoor ook 

mailen natuurlijk: Doe dit rechtstreeks naar secretariaat@hetdansateljee.be . 

We hopen jullie allemaal snel terug te zien!! 

 

Groetjes, 

Leen en Het DansAteljee Team 
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