
BALLET

Is het je droom om een ballerina te 
worden? Dan is de lessenreeks ballet iets 
voor jou. We bieden de eerste stappen 
in het klassiek ballet aan in combinatie 
met fantasie, plezier en vooral dansen. 
We werken op coördinatie, muzikale 
en creatieve ontwikkeling en klassieke 
technieken. Deze les is een goede basis 
om verder te ontwikkelen in elke dansstijl.

Sportcomplex Kessel-Lo
Zaterdag 9u00 - 10u00  6+ (beginners)
Lesgeefster: Gaëlle Vanhoffelen
Zaterdag 11u00 - 12u00  7+
Zaterdag 12u00 - 13u00  9+
Lesgeefster: Thalyssa Piot
Prijs: € 115

Sporty danst!
Programma 2020 - 2021

MODERNE DANS KIDS
Dans je graag? Dan is onze reeks moderne 
dans iets voor jou. We bieden lessen 
aan met veel aandacht voor klassieke 
techniek, want met een klassieke basis 
kan je verder ontwikkelen in elke dansstijl. 
Wij richten de lessen zo in dat kinderen/
jongeren zich gestimuleerd voelen om 
hun passie verder te ontwikkelen. En 
omdat dansen nu eenmaal heel leuk is om 
te doen.

Sportcomplex Kessel-Lo 
Woensdag 13u30 – 14u30 6+
Woensdag 14u30 – 15u30 8+
Woensdag 15u30 - 16u30 10+
Lesgeefster: Elise Boelen
Prijs: € 115 

KLEUTERDANS
In de lessen kleuterdans leren de 
allerkleinsten plezierig bewegen 
op muziek. We verscherpen de 
coördinatie en werken met hun fantasie 
en belevingswereld om tot leuke 
bewegingen en dansjes te komen.

Sportcomplex Kessel-Lo
Zaterdag 10u00 - 11u00 (2e kleuterklas)
Zaterdag 11u00 – 12u00 (3e kleuterklas)
Lesgeefster: Milena Nastic

Prijs: € 115



MODERN BALLET 16+
In deze les maken we een leuke mix 
tussen klassieke techniek en modern 
ballet. De opwarming en uitvoering 
zit steeds tussen deze verschillende 
stijlen. We werken ook mee aan 
projecten en voorstellingen. Dit 
steeds op tempo en niveau van elke 
danser en de ganse groep. 

Sportcomplex Kessel-Lo 
Maandag 20u30 – 22u00
Lesgeefster: Thalyssa Piot
Prijs: € 149

MODERNE DANS  VOLWASSENEN
Moderne dans is voor iedereen die wil komen 
ervaren dat dansen je vrolijker maakt! Tijdens 
de opwarming maken we je meer bewust van 
je bewegingen en in de choreografie kan je je 
verder uitleven.

Sportcomplex Kessel-Lo
Dinsdag 20u30 – 21u30
Lesgeefster: Elise Boelen
Prijs: € 115

Sportcomplex Kessel-Lo
Zaterdag 10u00 – 11u00

Lesgeefster: Thalyssa Piot
Prijs: € 115

MODERN BALLET 14+  (MET OF ZONDER POINTES)
Is dansen jouw passie? Dan is deze lessenreeks zeker iets voor jou! De dansles is 
gebaseerd op ballet met invloeden van moderne en hedendaagse dans. We werken door 
middel van techniekoefeningen en danscombinaties aan de ontwikkeling van expressie, 
kracht en elegantie. 

In deze les zal er aandacht zijn voor pointewerk. De les kan echter ook gevolgd worden 
zonder pointes of als voorbereiding om later met pointes te dansen.



ONZE LESGEVERS
Bij Sporty Danst! krijg je dansles van gepassioneerde dansleerkrachten, gebeten door 
de dansmicrobe, gericht om dansers van elk niveau te laten groeien in dans. We leren je 
techniek en zetten dansbeleving en plezier voorop. Het team bestaat uit:

THALYSSA  PIOT:
Thalyssa is de verantwoordelijke van Sporty Danst!. Ze zet haar grote 
passie voor dans en organisatie dan ook steevast in. Ze heeft reeds 
jarenlange ervaring met lesgeven in verschillende dansscholen. 
Thalyssa is geschoold in ballet, jazzdans, streetdance, modern en 
hedendaagse dans. Ze blijft zichzelf bijscholen via (inter)nationale 
lessen, workshops en stages. Ze behaalde het diploma initiator 
dans aan de Vlaamse Trainersschool (Sport Vlaanderen). Thalyssa is 
criminologe en tewerkgesteld in de bijzondere jeugdzorg.

Thalyssa geeft de techniek- en balletlessen.

GAELLE VANHOFFELEN: 
Gaëlle is dé ballerina van ons docententeam. Ze is bijzonder elegant 
en een echte doorzetter: een voorbeeld voor de kleine ballerina’s. 
Vanaf 4-jarige leeftijd volgde ze wekelijks lessen in klassiek ballet, 
jazz en moderne dans. Ze nam ook deel aan verschillende stages, 
workshops en (inter)nationale wedstrijden (bij o.a. Koninklijke 
Balletschool Antwerpen, De!Kunsthumaniora, New Prague Dance 
Festival,… ). Ze combineert dans met een passie voor muziek en 
behaalde haar diploma hogere graad viool. Momenteel studeert ze 
communicatiewetenschappen. 

Gaëlle geeft ballet aan beginners.

MILENA NASTIC 
Milena is de meest veelzijdige dansdocent van ons team. Deze all 
round danseres heeft ook een grote pedagogische achtergrond. Ze 
werkt erg graag met kinderen. Milena volgt sinds 3-jarige leeftijd 
les in vele dansstijlen zoals o.a. jazz, hedendaags, modern, ballet 
en showdance. Ze was daarnaast lid van een selectiegroep modern 
en ballet. Milena houdt van uitdagingen en doet elk jaar mee aan 
verschillende wedstrijden in de stijl modern. 

Milena geeft kleuterdans.



ELISE  BOELEN:
Elise is een dansdocente met een enorme inzet. Ze is steeds enthousiast, 
creatief en erg behulpzaam. Als 4-jarige startte ze met kleuterdans. 
Ze heeft zich verder geschoold in klassieke, hedendaagse en 
Afrikaanse dans. Ze blijft zich voortdurend bijscholen en behaalde 
het diploma initiator dans aan de Vlaamse Trainersschool (Sport 
Vlaanderen). Elise is daarnaast sociaal-cultureel werker en pedagoog 
(met specifieke lerarenopleiding). 

Elise geeft de lessenreeks moderne dans kids en moderne dans volwassenen. 

INSCHRIJVINGEN 
U kan inschrijven via onze website www.sportyvzw.be voor alle wekelijkse 
activiteiten. Nieuwe leden kunnen inschrijven vanaf 11 juni 2019 (vanaf 10u). 
Tijdens de zomervakantie is het secretariaat gesloten. Hebt u vragen? Stuur 
een mailtje naar info@sportyvzw.be . Alle mails worden zo goed mogelijk 
opgevolgd. Uw aanvraag/inschrijving wordt zo snel mogelijk verwerkt.

PRIJS 

Wat betaalt u?
1) 1 x per sportjaar (1/9 - 31/8) lidgeld dat eveneeens de wettelijke 
sportverzekering omvat:

•  12 euro voor een 1ste kind van een gezin en voor alle volwassenen.
•  8 euro vanaf het 2de kind van een gezin.

2) de prijs van uw gekozen activiteit 

U kan inschrijven via onze website www.sportyvzw.be voor alle wekelijkse 
activiteiten.  Nieuwe inschrijvingen starten vanaf 15 juni 2020. 
Tijdens de zomervakantie is het secretariaat gesloten. 
Hebt u vragen? Stuur een mailtje naar info@sportyvzw.be

eveneens de wettelijke


