
       

                               

       
 

Lesrooster vanaf 7 januari 2019 

 
Rijswijk Wateringse veld Den Haag  

Mariaschool 
v Vredenburchweg 75 

Hoge veld 
Panamaplein 30 

Theater Dakota  
Zuidlarenstraat 57 - dansstudio 2 - 2e etage 

maandag 19.00-20.00 Zumba   

 20.00-21.00 Total Workout Zumba  

dinsdag 19.00-20.00   Flamenco – korte cursussen o.a Sevillanas 

 20.00-21.00   Flamenco - half gevorderd (2 jaar les) 

 21.00-22.00   Flamenco – korte cursussen o.a. Palmas 

woensdag 19.00-20.00 Zumba   

 20.00-21.00  Zumba  

donderdag 19.00-20.00   Flamenco beginners + (1 jaar les) 

 20.00-21.00    Flamenco beginners (0 - 0,5 jaar les) 

vrijdag 18.30-19.30   Flamenco Castagnetten les 

 19.30-20.30   Flamenco gevorderd (3 jaar les) 

 20.30-21.45   Flamenco ver-gevorderd (5 jaar les) 
 

 

 

                          

Prijzen Liz Dans lessen per 7 januari 2019 

Zumba en/of Total Workout    -    8 lessen = 1 x per week € 67,50 

Zumba en/of Total Workout    -  16 lessen = 2 x per week € 104,00 

Total Workout set ** € 8,50 

Losse les Zumba en/of Total Workout € 11,00 

Flamenco lessen Blok 1: 4/9 t/m 10/2  (tot 21 jaar 20% korting) € 218,50 

Flamenco lessen Blok 2: 10/2 t/m 14/7  (tot 21 jaar 20% korting) € 218,50 

Flamenco heel dansjaar 1 les p wk (2e les p wk 50% korting op 2e les) € 420,00 

Flamenco castagnetten les heel dansjaar  € 380,00 

Losse les Flamenco of Sevillanas € 15,00 

Flamenco Korte cursussen. Zie website data cursus van 4 of 8 lessen in 

Sevillanas,  Bulerias (al lid? 12,50 korting) 

€ 50,00 

82,50 

 

    ZUMBA® and the Zumba Fitness logos are trademarks of Zumba Fitness, LLC, used under license. 

*     Het lesrooster is onder voorbehoud. Kijk voor het actuele rooster op de website www.lizdans.nl. 

**   Bij Total Workout is een matje en dynaband nodig. Uit hygiënisch oogpunt vragen wij u een set te kopen of zelf mee te brengen.  

        Tijdens een proefles hebben wij een set voor u te leen. Neem dan wel a.u.b. een handdoek mee. 

 

 

Schrijf je in via: www.lizdans.nl 

 Gratis proefles? Altijd mogelijk! 

* Gratis proefles 

* Geen inschrijfgeld 

* Betaalperiodes 8 wk voor  

    zumba en total workout    

* Flamenco korte cursussen 

   van 4 a 8 lessen 

* Flamenco dans 2 blokken  

    van 19 lessen 

* Inhalen mag binnen de   

   periode op alle uren 

* Ooievaarspaskorting 

* Later instappen kan! 

 

Kijk voor actuele informatie, 

lesrooster en prijzen ook op: 

www.lizdans.nl 

Vragen? Bel of mail gerust! 

 

Total W orkout Flamenco 

Lizzy Verloop 

Website:  

www.lizdans.nl  

Email:  

info@lizdans.nl  

GSM: 

0636111656 

 


