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Overzicht cursussen & workshops

periode

tijd

cursus/activiteit

docent

prijs

29 oktober 2019

t/m

17 december 2019

20.00 - 22.00

Onbekend Bulgaars

Jaap Leegwater

€ 104,00 (8x)

3 maart 2020

t/m

21 april 2020

20.00 - 22.00

Van Kroatië tot Albanië

Ben Koopmanschap

€ 104,00 (8x)

4 september 2019

t/m

24 juni 2020

13.30 - 15.00

Werelddans beginners+

Tanja Jager

€ 28,00 per maand

4 september 2019

t/m

24 juni 2020

15.15 - 16.45

Werelddans overdag

Floortje Doeksen

€ 28,00 per maand

11 september 2019

t/m

27 mei 2020

19.15 - 22.15

Balfolk: 3 groepen

Balfolk docenten

via Balfolk Amsterdam

5 september 2019

t/m

25 juni 2020

19.30 - 21.00

Werelddans half-gevorderden

Mirjam Bannink

€ 28,00 per maand

5 september 2019

t/m

25 juni 2020

20.45 - 22.15

Werelddans gevorderden

Mirjam Bannink

€ 28,00 per maand

20 september 2019

t/m

6 december 2019

20.00 - 22.00

Blok Turkse dansen

Turgay en Selena Onatli

€ 120,00 blokprijs (10x)

20 september 2019

t/m

25 oktober 2019

20.00 - 22.00

Turks

Turgay Onatli - geen les op 11 en 18 oktober

€ 52,00 (4x) *)

1 november 2019

t/m

22 november 2019

20.00 - 22.00

Turks

Selena Onatli

€ 52,00 (4x) *)

29 november 2019

t/m

6 december 2019

20.00 - 22.00

Turks

Turgay Onatli en Selena Onatli

€ 26,00 (2x) *)

10 januari 2020

t/m

21 februari 2020

19.30 - 21.00

Bulgaars beginners/beginners+

Bianca de Jong

€ 63,50 (7x)

10 januari 2020

t/m

21 februari 2020

21.00 - 22.30

Bulgaars gevorderden

Bianca de Jong

€ 63,50 (7x) *)

28 februari 2020

t/m

17 april 2020

20.00 - 22.00

Grieks gevorderden

Dick van der Zwan

€ 104,00 (8x) *)

24 april 2020

t/m

29 mei 2020

20.00 - 22.00

Macedonisch

Jacqueline Bossink

€ 78,00 (6x) *)

5 juni 2020

t/m

26 juni 2020

20.00 - 22.00

Albanees

Sara Damen

€ 52,00 (4x) *)

21 september 2019

20.00 - 23.00

Openingsfeest

Mirjam Bannink/Floortje Doeksen

€ 10,00

30 november 2019

20.00 - 23.00

Najaarsbal

Sibylle Helmer

€ 10,00

8 februari 2020

20.00 - 24.00

Bulgaarse Taverne

Jaap Leegwater + orkest Sultan

€ 12,50

13 juni 2020

20.00 - 23.00

Slotbal

Mirjam Bannink/Floortje Doeksen

€ 10,00

*) Bij deze cursussen ligt het tempo en niveau redelijk hoog, enige danservaring is dus van belang!
Kun je een specialisatiecursus niet volledig volgen, overleg dan met het dienstdoende bestuurslid over een aangepaste betaling.

NB: Balfolk op woensdagavond is geen activiteit van AVC-Terpsichoré, voor nadere informatie kun je terecht op de site www.balfolk.nl

Programma AVC-Terpsichoré 2019-2020
Proeflessen:
Proefles jaarcursus: € 7,50;
Proefles specialisatiecursus € 15,00
Als je na een proefles besluit de cursus te volgen, brengen wij de prijs van deze les in mindering op het cursusgeld.
Het bijwonen van een proefles kan alleen op de eerste les van een cursus of daarna in overleg met het bestuur.
Kun je een specialisatiecursus niet volledig volgen, overleg dan met het dienstdoende bestuurslid over een aangepaste betaling.
Kortingen:
5% bij betaling van een jaarcursus in één keer
5% bij vooruitbetaling van een specialisatiecursus 2 weken vóór aanvang van de cursus
5% voor studenten, voor bezitters stadspas en 65+ers
Bij meerdere kortingen pas je de tweede korting toe op het bedrag dat resteert na aftrek van de eerste korting. Bij vragen of onduidelijkheid hierover:
stuur een mailtje naar info@avc-terpsichore.nl en je krijgt een berekening toegestuurd.
Voor niet gevolgde lessen verlenen wij geen restitutie.
€5 korting op een workshop bij aanmelding én vooruitbetaling 2 weken vóór aanvang van de workshop.
Lidmaatschap van Vereniging AVC –Terpsichoré is verplicht en kost: € 2,00 per maand. Het lidmaatschap is alleen verplicht over de maanden dat je
een cursus volgt. Voor het deelnemen aan een dansfeest of workshop hoef je geen lid te zijn. Het jaarlidmaatschap bedraagt € 20,00. Betaling van
lidmaatschap en cursusgeld via storting op onze rekening NL31INGB0004774190 heeft onze voorkeur, maar geef wel duidelijk aan als de betaling mede
het lidmaatschap betreft. Het lidmaatschap kan eventueel contant betaald worden bij de start van de cursus.
Aanmelding: Op de volgende manieren kun je je aanmelden
▪ Op de eerste les in het danshuis
▪ Door betaling van het lesgeld vooraf
▪ Door een email te sturen naar: info@avc-terpsichore.nl - Vermeld altijd je naam, adres, telefoonnummer, cursus en docent
NB: Een specialisatiecursus of workshop gaat alleen door bij voldoende vooraanmeldingen.
Betaling:
▪ Door overmaking van het cursusgeld naar rekening NL31INGB0004774190 t.n.v. AVC-Terpsichoré te Amsterdam. S.v.p. bij de betaling de cursus,
de docent, de naam waaronder je je inschrijft en je telefoonnummer vermelden.
▪ Je kunt ook op de eerste lesavond betalen via een machtiging voor eenmalige incasso. De jaarcursussen kunnen via de eenmalige machtiging ook
in maandelijkse termijnen worden betaald.
▪ Eventueel kan ook betaald worden in contant geld, maar uit veiligheidsoverwegingen heeft deze betaling niet de voorkeur.
Gegevens: Vereniging AVC-Terpsichoré Adres: Ellermanstraat 16q 1099 BW Amsterdam – telefoon: 06 31546096 ( tijdens cursussen)
Email:info@avc-terpsichore.nl – Website:www.avc-terpsichore.nl
Voor informatie over de bereikbaarheid van het danshuis en een routebeschrijving zie de website.
Wij nemen je mailadres op in ons mailingbestand. Je ontvangt daarna automatisch onze digitale nieuwsbrief. Wanneer je daar geen prijs op stelt, kun je
dat doorgeven op de cursus of een mailtje sturen aan info@avc-terpsichore.nl

