
Desert Eagles 
 

Dans en Zing de zomer door met de Desert Eagles  
 
 
Kleinschalige dansschool voor jong en oud, met een breed aanbod. 
Ook voor kinderfeestjes of workshops voor personeelsfeesten  
of vrijgezellen feesten zijn mogelijk. 
 
Waar:   Studio Desert Eagles, Midzomerweg 14a 
Meer info:  info@desert-eagles.nl / 06-51547685 / www.desert-eagles.nl /  

www.facebook.com/deserteaglesdansen      
 
 
Het aanbod deze zomer: 
 
 
Week 1  18 juli – 24 juli 
 

 Maandag 18-07-2016 
18.00 – 19.00 uur  
Sing and dance (leer zingen, dansen en performen) 
Het zijn Engelstalige liedjes, geschikt voor de minimale leeftijd van 10 jaar.  
(Eventueel in de toekomst zullen wij Sing and dance lessen introduceren voor jongere kinderen 
en aparte groepen voor ouderen/ volwassenen. Tijdens het zomer rooster kunnen zowel 
kinderen als volwassenen samen zingen en dansen in 1 groep) 
€4,- per les of 5 lessen voor €17,50 
 

 Dinsdag 19-7-2016: 
10.00 – 12.00 uur  
Kleuter doe ochtend Alice in Wonderland 
dans, knutsel, speel spelletjes en toneel. 
Speciaal voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar 
€4,- pp 
 
19.00 - 19.50 uur 
Ouder/Kind Zumba 
Doe samen met je kind(eren) mee met deze Total body workout. 
Dansen worden aangepast zodat ze voor zowel kinderen als volwassenen goed te volgen zijn. 
Danservaring is niet nodig. 
€5,- per koppel per les 
 

 Zondag 24-07-2016: 
19.00 – 20.00 uur 
Kennismakingscursus Country Line dance 
€2,50 per les 
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Week 2  25 juli – 31 juli 
 

 Maandag 25-07-2016: 
18.00 – 19.00 uur  
Sing and dance (leer zingen, dansen en performen) 
Het zijn Engelstalige liedjes, geschikt voor de minimale leeftijd van 10 jaar.  
(eventueel in de toekomst zullen wij Sing and dance lessen introduceren voor jongere kinderen 
en aparte groepen voor ouderen/ volwassenen .  Tijdens het zomer rooster kunnen zowel 
kinderen als volwassenen samen zingen en dansen in 1 groep)) 
€4,- per les of 5 lessen voor €17,50 
 

 Dinsdag 26-07-2016: 
9.30 – 12.30 uur 
Kennismaking met Musical 
Voor alle kinderen vanaf 4 jaar een kennismaking les Musical. 
Aan het einde van de les mogen de ouders komen kijken wat ze allemaal geleerd hebben. Elke les 
zullen we andere teksten, dansen enz. hebben. 
Ter voorbereiding en kennismaking op de Telekids Musical school die start vanaf september 2016 
bij ons in de studio. 
€4,- pp  

  
19.00 - 19.50 uur 
Ouder/Kind Zumba 
Doe samen met je kind(eren) mee met deze Total body workout. 
Dansen worden aangepast zodat ze voor zowel kinderen als volwassenen goed te volgen zijn. 
Danservaring is niet nodig. 
€5,- per koppel per les 

  

 Donderdag 28-07-2016: 
19.00 – 21.00 uur 
Kinderdisco vanaf 6 jaar 
€2,50 pp 
 

 Zondag 31-07-2016 
19.00 – 20.00 uur 
Kennismakingscursus Country Line dance 
€2,50 per les 

 
 
Week 3  1 augustus – 7 augustus 
 

 Maandag 1-08-2016: 
18.00 – 19.00 uur  
Sing and dance (leer zingen, dansen en performen) 
Het zijn Engelstalige liedjes, geschikt voor de minimale leeftijd van 10 jaar.  
(eventueel in de toekomst zullen wij Sing and dance lessen introduceren voor jongere kinderen 
en aparte groepen voor ouderen/ volwassenen . Tijdens het zomer rooster kunnen zowel 
kinderen als volwassenen samen zingen en dansen in 1 groep) ) 
€4,- per les of 5 lessen voor €17,50 
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 dinsdag 2-08-2016: 
19.00 - 19.50 uur 
Ouder/Kind Zumba 
Doe samen met je kind(eren) mee met deze Total body workout. 
Dansen worden aangepast zodat ze voor zowel kinderen als volwassenen goed te volgen zijn. 
Danservaring is niet nodig. 
€5,- per koppel per les 
 

 Woensdag 3-08-2016 
13.00 – 15.00 uur  
Kleuter doe middag Alice in Wonderland 
Dans, knutsel, speel spelletjes en toneel. 
Speciaal voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar 
€4,- pp PER LES 
 

 Zondag 7-08-2016 
19.00 – 20.00 uur 
Kennismakingscursus Country Line dance 
€2,50 per les 

 
  
Week 4  8 augustus – 14 augustus 
 

 Dinsdag 9-08-2016 
19.00 - 19.50 uur 
Ouder/Kind Zumba 
Doe samen met je kind(eren) mee met deze Total body workout. 
Dansen worden aangepast zodat ze voor zowel kinderen als volwassenen goed te volgen zijn. 
Danservaring is niet nodig. 
€5,- per koppel per les 
 

 Woensdag 10-08-2016 
13.00 – 16.00 uur 
Kennismaking met Musical 
Voor alle kinderen vanaf 4 jaar een kennismaking les Musical. 
Aan het einde van de les mogen de ouders komen kijken wat ze allemaal geleerd hebben. Elke les 
zullen we andere teksten, dansen enz. hebben. 
Ter voorbereiding en kennismaking op de Telekids MUSICAL school die start vanaf september 
2016 bij ons inde studio. 
€4,- pp 
 

 Donderdag 11-08-2016: 
19.00 – 21.00 uur 
kinderdisco Vanaf 6 jaar 
€2,50 pp 
 

 Zondag 14-08-2016: 
19.00 – 20.00 uur 
Kennismakingscursus Country Line dance 
€2,50 per les 
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Week 5  15 augustus – 21 augustus 
 

 Maandag 15-08-2016: 
18.00 – 19.00 uur  
Sing and dance (leer zingen, dansen en performen) 
Het zijn Engelstalige liedjes, geschikt voor de minimale leeftijd van 10 jaar.  
(eventueel in de toekomst zullen wij Sing and dance lessen introduceren voor jongere kinderen 
en aparte groepen voor ouderen/ volwassenen .  Tijdens het zomer rooster kunnen zowel 
kinderen als volwassenen samen zingen en dansen in 1 groep)) 
€4,- per les of 5 lessen voor €17,50 

 

 Dinsdag 16-08-2016: 
19.00 - 19.50 uur 
Ouder/Kind Zumba 
Doe samen met je kind(eren) mee met deze Total body workout. 
Dansen worden aangepast zodat ze voor zowel kinderen als volwassenen goed te volgen zijn. 
Danservaring is niet nodig. 
€5,- per koppel per les 
 

 Donderdag 18-08-2016: 
10.00 – 12.00 uur  
Kleuter doe ochtend Alice in Wonderland 
Dans, knutsel, speel spelletjes en toneel. 
Speciaal voor kinderen tussen de 4 en 6 jaar 
€4,- pp 

  

 Zondag 21-08-2016: 
19.00 – 20.00 uur 
Kennismakingscursus Country Line dance 
€2,50 per les 

 
 
Week 6  22 augustus – 28 augustus 
 

 Maandag 22-08-2016: 
18.00 – 19.00 uur  
Sing and dance (leer zingen, dansen en performen) 
Het zijn Engelstalige liedjes, geschikt voor de minimale leeftijd van 10 jaar.  
(eventueel in de toekomst zullen wij Sing and dance lessen introduceren voor jongere kinderen 
en aparte groepen voor ouderen/ volwassenen Tijdens het zomer rooster kunnen zowel kinderen 
als volwassenen samen zingen en dansen in 1 groep) 
€4,- per les of 5 lessen voor €17,50 
 

 Dinsdag 23-08-2016: 
19.00 - 19.50 uur 
Ouder/Kind Zumba 
Doe samen met je kind(eren) mee met deze Total body workout. 
Dansen worden aangepast zodat ze voor zowel kinderen als volwassenen goed te volgen zijn. 
Danservaring is niet nodig. 
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€5,- per koppel per les 
 

 Donderdag 25-08-2016: 
9.30 – 12.30 uur 
Kennismaking met Musical 
Voor alle kinderen vanaf 4 jaar een kennismaking les Musical. 
Aan het einde van de les mogen de ouders komen kijken wat ze allemaal geleerd hebben. Elke les 
zullen we andere teksten, dansen enz. hebben. 
Ter voorbereiding en kennismaking op de Telekids Musical school die start vanaf september 2016 
bij ons in de studio. 
€4,- pp  
 
18.00 – 21.00 uur  
Film Streetdance + Disco 
Voor iedereen vanaf 6 jaar 
€3,50 pp 
 

 Zondag 28-08-2016: 
19.00 – 20.00 uur 
Kennismakingscursus Country Line dance 
€2,50 per les 
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