16:30-17:30 uur
17:30-18:30 uur
18:30-19:30 uur
19:30-20:30 uur
20:30-21:30 uur
21:30-22.30 uur

Tijden zondag

ZAAL 2

19:00-20:00 uur
20:00-21:00 uur
21:00-22:00 uur
21:00-22:30 uur
22:00-01:00 uur

Tijden ma - vr

ZAAL 1

door de specifieke stijl van de docent.

bachata ook wel "BachaTinta" genoemd

van moderne en authentieke

Bachata op zondag is een mix

Salsa 4
Salsa 1
Kizomba 1
Kizomba intermediate
Bachata 1
Bachata intermediate

Locatie LDC:

zondag

1 = beginners

Caribisch

Tijden ma - vr

19:00-20:00 uur
20:00-21:00 uur
21:00-22:00 uur
22:00-23:00 uur
22:00-01:00 uur

Solodansen

verschillende niveaus en ook nieuwe.

gezelligheid staat voorop, figuren uit

"Salsa For fun" enthousiaste groep;

Salsa Plus 1
Salsa 4
Salsa 3
Salsa for Fun

Locatie LDC:

Braziliaans

voor dames op niveau 3 en hoger.

Kizomba

heeft en Cubaanse stijl wil leren.

Wissel cursus (5 wkn)

en bestaan elk uit 5 lesweken.

Beide lessen zijn van 21.00 tot 22.30 u.

maand organiseren wij een zouk party.

is mogelijk. Elke 3e zaterdag van de

partnerdans. Aanmelden zonder partner

Salsa 1 versneld start 31 oktober.
Salsa Ladystyling start 17 sept

Cubaans 1 is voor wie geen salsa ervaring Buikdansen 1 versneld start 19 september. Zouk is een prachtige Braziliaanse

Locatie LDC:

Kizomba dansavond

Locatie LDC:

vrijdag

Buikdansen intermediate
Zouk 1
Buikdansen gevorderd
Zouk intermediate
Buikdansen 1 / Salsa 1 versneld Zouk gevorderd

Locatie LDC:

docenten Anna en Niels les gaat volgen.

donderdag

beginners niveau 2.

Kizomba 2 = 6 lessen van 1,5 uur voor

Salsa 1
Salsa 2
Salsa 3

Locatie LDC:

vrijdag

Salsa 2
Salsa Cubaans 1
Ladystyling/Old School 2 Salsa Cubaans "Switch"
Kizomba gevorderd
Salsa Cubaans intermediate

Locatie LDC:

bestaat uit 5 lessen en Styling ook.

of Cubaans danst. Old School

voor wie Old School 1 heeft gevolgd of al langer LA-stijl en voor het eerst bij de

elk seizoen nieuwe figuren.

>1,5 jaar LA style ervaring;

woensdag

Rueda ervaring nodig.

gezelschapsdans. Voor dit niveau is

Salsa Old School start 29 oktober; "Switch" is voor wie al Cubaans danst

dinsdag

Salsa & Bachata dansavond

SalsaPlus voor dansers

maandag

Moderna. Instromen mogelijk.

stijlen zoals Dominicaans, Sensual en

Bachata Fusion is een mix van bachata

Locatie DC Dance Leiderdorp:
Salsa 3
Salsa 1
Axé
Rueda de Casino intermediate Locatie DC Dance Leiderdorp:
Rueda de Casino is een Cubaanse
Kizomba 2 intensief

seizoen nieuwe dansen. Instromen kan.

Je danst los. Goed voor je conditie. Elk

elk seizoen nieuwe figuren.

Locatie LDC:

die bestaat uit talloze choreografieën.

donderdag

>2 jaar LA style ervaring;

Locatie LDC:

woensdag

Axé is een vrolijke Braziliaanse dansstijl

dinsdag
SalsaPlus voor dansers

Bachata Fusion intermediate Salsa 5
Bachata Fusion 1
Salsa Plus gevorderd
Salsa 1
Salsa 4

Locatie DC Dance Leiderdorp:

maandag

Eventuele wijzigingen in het rooster zijn voorbehouden

Er zijn geen lessen op do 3 oktober, zo 20 oktober, ma 21 oktober, di 22 oktober, woe 23 oktober en vrij 25 oktober. De lessen schuiven een week op en hoeven niet ingehaald te worden.

Op de locatie DC Dance Leiderdorp zijn een aantal lessen van Dos op maandag en donderdag.

Locatie Leids Danscentrum (LDC) Leiden zondag t/m vrijdag

Lesrooster september 2019

De lessen starten 15 t/m 20 september 2019

INFORMATIE

Inschrijven
Wanneer je een of meerdere cursussen wilt gaan volgen, kun je je op de volgende manieren inschrijven:
1. Ga naar “aanmelden” op onze website www.dosbailadores.nl en vul het inschrijfformulier volledig in.
2. Telefonisch via 071-5222233 of 06-54206755 op werkdagen van 13.00 - 16.30 uur (wanneer internetten niet mogelijk is).
3. Tijdens de Open Dagen in Leiden op zondag 8 september van 15.30 - 18.30 uur of woensdag 11 september van 19.30 - 22.15 uur.
Of tijdens de gratis proeflessen salsa en bachata op maandag 9 september van 20.00 tot 22.00 uur in Leiderdorp, locatie DC Dance.
Na ontvangst van je aanmelding word je ingedeeld en ontvang je een e-mail met meer informatie.
Bij wijzigingen of wanneer een cursus vol is, nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

Cursusduur en kosten lesseizoen september t/m december 2019
Standaardprijzen:
1 cursus
2 verschillende cursussen
3 verschillende cursussen
4 verschillende cursussen
Losse les (= proefles)
Losse les Salsa 1 versneld
Losse les Buikdansen 1 versneld
Losse les Kizomba 2 intensief
Bijzonderheden:
Buikdansen 1 of Salsa 1 versneld
Ladystyling Salsa
Salsa Old School 2
Ladystyling & Old School 2**
Kizomba 2 intensief
Rueda**
Zouk
Buikdansen interm. of gevorderd

Studentenkorting!*

10 lessen van 1 uur
in dit kwartaal door dezelfde persoon
in dit kwartaal door dezelfde persoon
in dit kwartaal door dezelfde persoon
wanneer je eenmalig een les wilt volgen
wanneer je eenmalig een les wilt volgen
wanneer je eenmalig een les wilt volgen
wanneer je eenmalig een les wilt volgen

10 lessen
20 lessen
30 lessen
40 lessen
1 lesuur
1,5 lesuur
1,5 lesuur
1,5 lesuur

115,00 euro*
210,00 euro
300,00 euro
380,00 euro
13,50 euro
20,00 euro
20,00 euro
20,00 euro

5 lessen van 1,5 uur, geen combinatiekorting
5 lessen van 1 uur, geen combinatiekorting
5 lessen van 1 uur, geen combinatiekorting

7,5 lesuren
85,00 euro
5 lesuren
60,00 euro
5 lesuren
60,00 euro
10 lessen van 1 uur, korting indien beide en in 1 keer betaald
10 lessen
115,00 euro
6 lessen van 1,5 uur, geen combinatiekorting
9 lesuren
120,00 euro
10 lessen van 1 uur, alleen korting in combi met Cubaans
10 lessen
115,00 euro
10 lessen van 1 uur, geen combinatiekorting
10 lessen
115,00 euro
10 lessen van 1 uur, geen combinatiekorting
10 lessen
115,00 euro
**hier geldt alleen bovenstaande combi korting en niet bijvoorbeeld de 3 cursussen korting
zoals in bovenste tabel genoemd.
10 euro korting op de beginnerscursussen van 10 uur: salsa, zouk, kizomba en bachata
5 euro korting op de beginnerscursus salsa 1 versneld of buikdansen 1 versneld.

* geldt voor cursisten die zich voor het eerst inschrijven bij Dos Bailadores voor een beginnerscursus (niveau 1) en in het
bezit zijn van een geldige collegekaart van 2019.

Betaling & Annulering
Je kunt het cursusgeld voor aanvang van de cursus overmaken naar: Stichting Dos Bailadores te Leiden,
ING rekening IBAN: NL 72 INGB 000 7227455
onder vermelding van: je voor - en achternaam, geboortedatum, cursus en dag. Wanneer het cursusgeld voor aanvang van de lessen
niet overgemaakt is, dient het cursusgeld uiterlijk op de EERSTE LES contant of per pin te worden voldaan. (In Leiderdorp geen
pin of contant! ) Alleen dan is deelname mogelijk. Bij te late betaling brengen wij € 10,- administratiekosten in rekening.
We verzoeken je de eerste les 30 minuten eerder aanwezig te zijn en je te melden bij de administratie, ook als je al hebt betaald.
Annuleringsvoorwaarden cursusseizoen januari - december 2019:
Een cursus kan uiterlijk tot 1 week voor aanvang worden geannuleerd. In dat geval wordt er € 20,- aan annuleringskosten per persoon
in rekening gebracht. Betaalde lesgelden worden, na aftrek van deze € 20,-, geretourneerd.
Indien het bedrag nog niet is betaald dan moet er alsnog € 20,- aan annuleringskosten worden betaald.
Wanneer je korter dan 1 week voor aanvang annuleert, ben je het totale cursusgeld verschuldigd.
De annulering dient schriftelijk plaats te vinden en kan worden verzonden naar: Dos Bailadores,
Postbus 503, 2300 AM Leiden of naar: info@dosbailadores.nl. Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren of de
desbetreffende schriftelijke annulering door ons op tijd en in goede orde is ontvangen. Het volledige lesgeld wordt alleen
gerestitueerd wanneer een cursus vervalt, dat wil zeggen door ons geannuleerd wordt bij onvoldoende deelname.
De gemiste lesuren kunnen tijdens dit seizoen in overleg ingehaald worden in parallelcursussen, wanneer deze er zijn.

Kijk voor de Algemene Voorwaarden op de website: www.dosbailadores.nl

Vrijdansen en dansavonden
Dinsdag
Elke
salsa, bachata..
Zaal
2: kizomba
5,- 26
22.00
01.00 uur
Gratis
entree
voor dinsdag
cursistenparty
salsaZaal
1 op1: dinsdag
en vrijdag
gedurende
cursusperiode 12 april€ t/m
juni -2015
3e zaterdag v/d maand Elke derde zaterdag van de maand is er een Zouk party (incl. 1 munt)
€15,- 21:00 - 03.00 uur
Gratis entree
tijdens het cursusseizoen voor cursisten Zouk 1 op de Zouk party en Salsa 1 op dinsdag dansavonden
adres: Lammenschansweg 134a Leiden (locatie Leids Danscentrum) en Rietschans 67 Leiderdorp (locatie DC Dance)
telefoon: 071-5222233/0654206755 e-mail: info@dosbailadores.nl website: www.dosbailadores.nl www.facebook.com/Dos.Bailadores/

