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INTERNATIONALE DANS - WERELDDANS - ETNISCHE DANS - VOLKSDANS - LINEDANCE - FOLKLOREDANS - TRADITIONELE DANS - VERNIEUWENDE DANS
Ontspanning door inspanning!
We komen bij elkaar om samen
met veel plezier recreatief te dansen.

KOM LEKKER DANSEN BIJ

KOSTEN
55 euro per half jaar
6 kennismakingslessen voor 15 euro

We voelen ons bij elkaar betrokken.
Dat maakt dat je je gauw thuisvoelt, ongeacht
wat voor iemand je bent of waar je vandaan komt.
Kom het ervaren. Je bent van harte welkom!
Wij doen aan "internationale dans".
Daaronder verstaan we dansstijlen met een
herkenbare link met de cultuur van volken.

IN DE STOLP

Vaak traditioneel, maar ook volop in ontwikkeling.
Er komen steeds nieuwe stromingen en varianten,
zoals Balkan Beat (Oost-Europees), Bal Folk (WestEuropees) of modern Israëlisch waarin allerlei stijlen
uit de hele wereld een nieuw geheel vormen.
Bij AVIVA kom je uit deze mengelmoes van
alles tegen, zowel puur traditioneel als
pakkend modern of zelfs experimenteel.

VIOLIERENPLEIN 101
(WIJK DE MATEN) APELDOORN

Inspirerende muziek uit allerlei culturen.
Die staat bij onze activiteiten altijd centraal!
Ieder dansseizoen een zeer gevarieerd programma.
Specialisten uit de hele wereld komen ons deze
rijkdom aanleren. Hieruit stellen we ons repertoire
samen. Wekelijks zijn er vaste groepslessen voor
leden, op verschillende ervaringsniveaus.
Daarnaast hebben we allerlei extra activiteiten,
zoals bals en workshops,
waaraan ook niet-leden mee kunnen doen.

WIJ ZIJN GEK
OP MUZIEK EN DANS
UIT ALLERLEI LANDEN!

Op onze website vind je meer informatie.
Veel plezier bij AVIVA!

SENIOREN
met zorg afgestemd op oudere deelnemers
donderdagmiddag 13:30-15:00 uur

BEGINNERS EN HALFGEVORDERDEN
voor wie net begint, gezelligheid belangrijker vindt
dan danstechniek of liefst vroeg op de avond wil
donderdagavond 19:30-21:00 uur

GEVORDERDEN
voor wie een paar jaar ervaring heeft en er lekker
tegenaan wil met andere dansenthousiasten
donderdagavond 21:00-22:30 uur

www.aviva-apeldoorn.nl
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