INSCHRIJVEN

PRIJZEN

Vanaf 7 juni kan je inschrijven via www.induce.be.

Hieronder vind je de prijs voor
een half dansjaar inclusief verzekering.

Opendeurdagen!
• zaterdag 21 augustus inschrijvingen van 10u tot
12u met doorlopend optredens ballet, hip hop
en modern
• vrijdag 27 augustus inschrijvingen van 16u tot
18u met een optreden van onze jongste dansers
Inspringen is het hele jaar mogelijk. Nieuwe leden
kunnen bij inschrijving een proefles volgen.
Voor meer info, bel naar 0478 27 83 41
of mail naar info@induce.be.

,

De lessen gaan van start op
maandag 13 september 2021

Induce biedt meer:
Naast dit aanbod is Induce er ook voor:
•
•
•
•
•
•

optredens op shows en evenementen
kampen in vakanties
verjaardagsfeestjes
dans voor scholen (sportdagen,…)
verhuren van de zaal
verhuren van danskledij

Mandellaan 22b
8800 Roeselare
0478 27 83 41
info@induce.be
www.induce.be
IBAN: BE20 0017 1991 2656
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Kleuterdans: € 75
Kinderomni: € 80
Tieneromni: € 85
Jeugdomni: € 90
Semi 1, 2, 18+: € 95
Gevorderden: € 95
Hip Hop 1: € 90
Hip Hop 2, 3, 4 en 5: € 95
Ballet 1: € 80
Ballet 2, 3, 4, 5 en 6: € 90
(Pré)Compagnie: € 75
Zumba: € 90
Omnidans volwassenen: € 90
Musical 1: € 90
Musical 2, 3 en 4: € 95
TEAM Induce: € 95
TikTok: € 90
Workout Class: € 90
Ballet Volwassenen: € 90

Korting !
• 10% op 2e les
• 15% op 3e les
• 20% op 4e les of meer
+ extra gezinskorting!

2021
2022

KLEUTERS

MIDDELBAAR - VOLWASSENEN

Kleuterdans (1e, 2e en 3e kleuterklas)

Semi 1a, 1b en 1c (1e en 2e middelbaar)
Semi 2a, 2b en 2c (vanaf 3e middelbaar)

Spelenderwijs dansen de kleutertjes op de muziek van hun
helden. Bewegen met de armen en benen en pret beleven is
de boodschap! We bieden deze reeks op 6 tijdstippen aan.

LAGERE SCHOOL
Kinderomni 1, 2 en 3 (1e en 2e leerjaar)
Tieneromni 1, 2 en 3 (3e en 4e leerjaar)
Jeugdomni 1, 2 en 3 (5e en 6e leerjaar)
Aangepast aan hun leeftijd krijgen de dansers een mix van
verschillende dansstijlen. Zowel moderne als hippe dansen
komen aan bod. Zo groeien de dansers uit tot veelzijdige dansers mét veel variatie in de lessen.

Hip Hop 1 (vanaf 3e leerjaar)
Hip Hop 2 (vanaf 5e leerjaar)
Voor jongens én meisjes: beleef de coolste moves op de
hipste muziek!

Ballet 1a, 1b en 1c (1e en 2e leerjaar)
Ballet 2a en 2b (3e en 4e leerjaar)
Ballet 3a en 3b (5e en 6e leerjaar)
Aangepast aan hun leeftijd, leren de kinderen de technieken
van het ballet. Van de ‘barre’ tot ‘au milieu’, tot prima ballerina’s!

Pré-Compagnie 1 (vanaf 3e leerjaar)
Pré-Compagnie 2 (vanaf 5e leerjaar)
Ideaal voor kinderen met talent die de dansmicrobe te pakken
hebben en, naast hun wekelijkse dansles, op zoek zijn naar net ietsje
meer dansplezier en techniek. Voor deze groepen is ballet verplicht.

Musical 1 (3e en 4e leerjaar)
Musical 2 (5e en 6e leerjaar)

Bij de Semi’s zien we een mix van verschillende dansstijlen. Zo zit
er veel variatie in de lessen en worden de dansers heel all-round.

Gevorderden 1 en 2 (vanaf 5e middelbaar)
Deze les is bedoeld voor dansers met voldoende bagage. In
een ontspannen sfeer wordt er veel gedanst en bijgeleerd.

Hip Hop 3 (vanaf 1e middelbaar)
Hip Hop 4 (vanaf 3e middelbaar)
Hip hop 5 (vanaf 5e middelbaar)
Ballet 4 (vanaf 1e middelbaar)
Ballet 5 en 6 (vanaf 3e middelbaar)
Ballet Volwassenen (basis)
Echte dansbeesten die de dansmicrobe te pakken
hebben én over voldoende niveau beschikken, moeten
gewoon in de Compagnie! We hebben extra aandacht
voor techniek. Voor deze groepen is ballet verplicht.

Musical 3 (1e en 2e middelbaar)
Musical 4 (vanaf 3e middelbaar en volwassenen)
Zie uitleg bij Musical 1 en 2.

TEAM Induce (vanaf 1e middelbaar en volwassenen) NIEUW
Induce neemt actief deel aan evenementen, shows en nog veel
meer moois. Voor dit leuke dansavontuur zijn we op zoek naar
enthousiaste, gemotiveerde en creatieve dansers. We voorzien
audities om ons TEAM Induce te vervolledigen. Mail voor meer info.

Semi 18+
Deze les is ideaal voor dansers die al jaren dansen maar nu
verder studeren én voor volwassenen die net iets meer willen.
Er komen verschillende stijlen aan bod (modern, jazz, hip hop).

TikTok (3de t.e.m. 6de leerjaar) NIEUW

We starten deze les met enkele opwarmers en stretchen
even. Daarna leren we verschillende dansen (modern,
jazz, hip,…) op hedendaagse muziek!

Omnidans volwassenen 1 (voor beginners)
Omnidans volwassenen 2

Zumba
Workout Class (voor volwassenen) NIEUW
Lekker zweten tijdens deze total body-attack! Kracht,
cardio en HIT-workouts vullen jouw woensdagavond.

De leeftijden, bij de danslessen vermeld, zijn een
algemene richtlijn. Er kan hier, op jullie vraag of afhankelijk
van het dansniveau, van afgeweken worden!

MAANDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

ZATERDAG

• 16u45 – 17u45
Kinderomni 1
(1e – 2e lj.)
• 17u45 – 18u45
Tieneromni 1
(3e – 4e lj. )
• 18u – 19u30
Team Induce (vanaf 1e
middelb. en volwassenen)
• 18u45 – 19u45
Jeugdomni 1
(5e – 6e lj.)

• 12u45 – 13u45
Ballet 2a (3e – 4elj.)
• 13u00 – 13u45
Kleuterdans 1
(1e, 2e, 3e kl.)
• 13u45 – 14u45
Ballet 1a (1e – 2e lj.)
• 13u45 – 14u45
Tieneromni 2
(3e – 4e lj. )
• 14u45 – 15u45
Ballet 2b (3e – 4e lj.)
• 14u45 – 15u45
Kinderomni 2
(1e – 2e lj.)
• 15u45 – 16u45
Ballet 1b (1e – 2e lj.)
• 15u45 – 16u45
Tieneromni 3
(3e – 4e lj. )
• 16u45 – 17u30
Kleuterdans 2
(1e, 2e, 3e kl.)
• 16u45 – 17u45
Pré-Compagnie 1
(vanaf 3e lj.)
• 17u30 – 18u30
Jeugdomni 3
(5e – 6e lj.)
• 18u30 – 19u30
Semi 1b (1e en 2e middelb.)
• 18u30 – 19u30
Ballet 3a (5e-6e lj.)
• 19u30 – 20u30
Semi 2b
(vanaf 3e middelb.)
• 19u30 – 20u30
Ballet 4 (1e en 2e middelb.)
• 20u30 – 21u30
Gevorderden 1
(vanaf 5e middelb. en
volwassenen)
• 20u30 – 21u30
Workout Class
(Volwassenen)

• 16u30 – 17u30
Hip hop 1 (vanaf 3e lj.)
• 17u30 – 18u30
Hip hop 2 (vanaf 5e lj.)
• 18u30 – 19u30
TikTok (3e tem 6e lj.)
• 18u30 – 19u30
Hip hop 3 (vanaf 1e middelb.)
• 19u30 – 20u30
Hip hop 4 (vanaf 3e middelb.)
• 20u30 – 21u30
Hip hop 5 (vanaf 5e middelb.)
• 20u15 – 21u15
Zumba (Volwassenen)

• 8u45 – 9u30
Kleuterdans 4
(1e, 2e, 3e kl.)
• 9u15 – 10u15
Ballet 1c
(1e – 2e lj)
• 9u30 – 10u15
Kleuterdans 5
(1e, 2e, 3e kl.)
• 10u15 – 11u15
Kinderomni 3
(1e – 2e lj.)
• 10u15 – 11u15
Ballet 5
(vanaf 3e middelb.)
• 11u15 – 12u15
Compagnie 2
(vanaf 3e middelb.)
• 11u15 – 12u00
Kleuterdans 6
(1e, 2e, 3e kl.)
• 12u30 – 13u30
Ballet 6
(vanaf 5e middelb.)
• 13u30 – 14u30
Compagnie 3
(vanaf 5e middelb.)

Compagnie 1, 2 en 3 (vanaf 1e middelbaar)

Musical is een mix van zang, dans en acteren. Kortom dé ideale
manier om je te leren inleven in een dans met de juiste expressie. Het is dus ook een hele mooie aanvulling op de danslessen.
En geen nood, je moet niet fantastisch kunnen zingen of acteren op voorhand, je moet er vooral heel veel zin in hebben!
De allernieuwste TikToktrends, leukste challenges en
hipste TikTokmoves, in deze danslessen doe je het allemaal. Leer ook onze eigen TikToks en word een pro.

UURROOSTER 2021-2022

DINSDAG
• 18u15 – 19u15
Jeugdomni 2
(5e – 6e lj.)
• 18u15 – 19u15
Semi 1a
(1e en 2e middelb.)
• 19u15 – 20u15
Omnidans
volwassenen 2
• 19u15 – 20u15
Semi 2a
(vanaf 3e middelb.)
• 20u15 – 21u15
Omnidans
volwassenen 1

VRIJDAG
• 16u15 – 17u15
Musical 1 (3e – 4e lj.)
• 16u30 – 17u15
Kleuterdans 3 (1e, 2e, 3e kl.)
• 17u15 – 18u15
Pré-Compagnie 2 (vanaf 5e lj.)
• 17u15 – 18u15
Musical 3 (1e en 2e middelb.)
• 18u15 – 19u15
Semi 1c (1e en 2e middelb.)
• 18u15 – 19u15
Musical 2 (5e – 6e lj.)
• 19u15 – 20u15
Compagnie 1 (vanaf 1e middelb.)
• 19u15 – 20u15
Musical 4
(vanaf 3e middelb. en volw.)
• 20u15 – 21u15
Semi 18+ (vanaf 18 jaar
met danservaring en voldoende techniek)
• 20u15 – 21u15
Semi 2c (vanaf 3e middelb.)
• 21u15 – 22u15
Gevorderden 2 (vanaf 5e
middelb. en volwassenen)

ZONDAG
• 10u – 11u
Ballet 3b (5e - 6e lj.)
• 11u – 12u
Ballet Volwassenen (basis)

