
WE STARTEN VANAF
Dinsdag 3 September

ZUMBA / SALSA
HIPHOP / SOLO LATINO
STIJLDANS / COUNTRY

BOKWA

dansen
Geeft je Vleugels

van harte welkom

Meer weten? Meer zien? 
Kom naar de Introductie Lessen.

TradiTionele open dagen zijn ivm corona 
opgeschorT
1e les is een Introductie les
Introductielessen starten vanaf
dinsdag 3 september

Voor informatie en voor inschrijvingen kunt u 
bellen (06) 51792595 of mail info@claralamar.nl

Danssport & Vrijetijdscentreum Clara Lamar, Rijkswegzuid 103 Sittard www.claralamar.nl info@claralamar.nl
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dansen is weer helemaal in!

Naast een sportieve bezigheid is het ook een 
ideale sociale happening!.  
 
Dancing with the Stars en SYTYCD heeft 
velen de ogen geopend. Wat wij als  
dansteam al jaren wisten: Dansen is leuk, 
gezellig, en daarnaast ook nog eens uit-
stekend om aan uw conditie te werken! Van 
jong tot oud, van hiphop, wedstrijddanser tot 
recreatieve danser : voor iedereen hebben 
we een oplossing op maat.  
 
Wilt u eindelijk uw partner eens verrassen 
met een origineel kado? Geef hem of  
haar een danskursus kado! U zult samen veel 
plezier beleven aan deze beslissing.

In deze infofolder treft u het nieuwe  
lesschema aan en wat extra info betreffende 
prijzen etc. Mochten er nog wat vragen
over blijven kunt u ons altijd even bellen  
of natuurlijk mailen (info@claralamar.nl).  
Ook op de website kunt u de nieuwste  
activiteiten en alle overige info altijd  
terugzien.

We verzorgen lessen in :
•	 HipHop/Streetdance
•	 Salsa
•	 Country
•	 Argentijnse Tango
•	 Stijldansen (standaard en latin)
•	 Solo Latino
•	 Zumba 

We starten in februari weer met het nieuwe 
seizoen (15 lesweken). 
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Wat leer ik op een Stijldanscursus?
U leert op deze cursus 5 dansen: de quick-
step, engelse wals, tango, cha cha cha en jive 
eventueel aangevuld met wat actueel is, b.v salsa. 
Van elke dans leert u de basis om vervolgens in de 
verschillende dansen één of meerdere combina-
ties aangeleerd te krijgen. Op deze wijze kunt u 
zich op elke vloer redden.
Wat leer ik op een HipHop cursus? 
Elk seizoen starten we met een nieuwe choreo-
grafiën.	Op	het	einde	worden	deze	ingepast	in	een	
afsluitende showavond. Heeft u echter de smaak 
te pakken en wilt u meer? Dan kunt u auditie doen 
voor het demoteam. Dit team neemt deel aan 
nationale en internationale wedstrijden en verzocht 
demonstratie in de dansschool en op locatie. Voor 
de breakdancer hebben we een speciaal pro-
gramma waarin op verantwoorde wijze alle moves 
worden aangeleerd.  
Wat leer ik op een Salsa cursus?
De salsa cursussen zijn opgebouwd rond het 
6-turn pattern system dat is opgezet in samen-
werking met Salsaventura in Den Haag. Een 
makkelijk aan te leren systeem wat de basis vormt 
voor 90% van alle salsa combinatie’s. In de salsa 
onderscheiden we de niveau’s Beginners 1 (start-
ers) -2-3 Intermediate & Advanced etc. 
Hoe kan ik inschrijven/reserveren?
Inschrijven of reserveren kunt u doen dmv een in-
schrijfformulier bij de balie of via onze website. Na 
inschrijving	kunt	u	na	de	proefles	uw	voorlopige	
inschrijving	definitef	maken.

Wanneer moet ik het lesgeld voldoen en 
op wat voor een manier kan ik betalen?
U heeft tot en met de 4de les de tijd om te betalen. 
Vanwege een aantal redenen (veiligheid, controle, 
duidelijkheid) kunt u niet contant uw lesgeld be-
talen. Er zijn 2 mogelijkheden:  u kunt het lesgeld 
bij ons betalen met uw pinpas, of u kunt het over-
maken op ons Rabobankrekening nr: 
NL63 RABO 0386918341 te Sittard.  
Zijn er speciale omstandigheden of wensen,  
overleg dan met uw dansleraar.
Kan ik ook alleen een cursus volgen?
Ja, ook voor alleen-gaanden proberen wij pas-
sende oplossingen te zoeken. Let wel, omdat we 
op de bereidwilligheid van onze cursisten moeten 
terugvallen kunnen we hiervoor geen garanties 
afgeven, maar we doen ons uiterste best voor 
iedereen een passende danspartner te vinden. 
Voor streetdance- en voor de jeugd groepen heb 
je sowieso geen partner nodig. Natuurlijk is de 
zumba of solo Latino ook een uitstekend alterna-
tief voor lekker dansen zonder partner!!!!
Vanaf welke leeftijd kun je beginnen ?
We starten met de peuters & kleuters dan volgt 
groep 1-2 van de basisschool etc. Spelender-
wijs vormen we de motoriek om de dans tot een 
plezierige en leerzame ervaring te maken. Bij de 
jongste categorieen geen ingewikkelde categorie-
en zodat ook instappen op een later moment altijd 
nog mogelijk is. 
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U heeft het waarschijnlijk al voorbij zien ko-
men in de diverse TV commercials, Zumba 
de	nieuwe	fitness	rage.

Wat is Zumba?

Het is fun, het is anders, het is makkelijk en 
super effectief, het is Zumba! Het is opgezet 
door Alberto ‘Beto’ Perez, een danser en 
choreograaf uit Miami. Zumba is het heetste, 
snelst	groeiende	fitnessprogramma	wereld-	
wijd! “Zumba” betekent letterlijk  
“snel bewegen en lol hebben”, een om-  
schrijving die perfect beschrijft waar deze 
training voor staat!

We zijn gestart op diverse dagen en tijden (je 
kunt dus altijd instappen!)

Kosten: 
losse les/introductieles:   7,5 euro
10 ritten kaart:    65 euro 
25 ritten kaart:    150 euro
DanceFit Extreme(1maand) 45 euro
Voor de echte hardcore zumba fan Die-Hard 
kaart 3 maanden onbeperkt 110 euro.

Geen abonnementsvorm , geen vaste kosten 
je betaalt alleen als je komt.! Dus ook geen 
instapsdrempel uit kunt direct beginnen. Er 
is geen danservaring nodig om mee te doen 
aan Zumba. Zumba kent geen moeilijke

choreografieën	en	een	danspartner	is	niet	no-
dig. Iedereen, jong of oud, kan direct deelne-
men. De vrijheid van bewegen, de dynamiek 
en de gezellige zomerse muziek zorgen voor 
een leuke workout. Zumba is een plezierige 
workout voor iedereen, door de mix van opz-
wepende muziek, aerobics en latin-moves.

Uiteraard is ons danssportcentrum in het 
bezit	van	een	officieel	Zumba-certificaat.

Aangezien Zumba een erg intensieve manier 
van bewegen is, is sportieve kleding gewenst. 
We hebben beperkt kleedruimte en helaas 
geen douches. Het is dus aan te raden in 
sport-kleding te verschijnen
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BLAUWE ZAAL 
 
maandag  
09:00-09:50 Zumba®
14:00-16:30 Seniorenmiddag
19:00-21:00 Wedstrijdtraining Latin
21:00-21:50 Zumba®

dinsdag  
10:00-12:00 Wedstrijdtraining Standaard
19:00-21:00 Wedstrijdtraining Standaard
21:15-22:30 Gezelligheidsklasse 2

woensdag  
09:00-09:50 Zumba®
10:00-10:50 Zumba® GOLD
18:30-19:30 Inhaaluur Goud en hoger
19:30-20:45 Gezelligheidsklasse 1
20:45-22:00 Gezelligheidsklasse 3

donderdag  
19:00-20:15 Goud*3 paren
20:15-21:30 Brons paren 
21:30-22:45 BEGINNERS STIJLDANS

vrijdag  
09:00-09:50 Zumba®
10:00-10:50 Zumba® GOLD
13:30-16:00 Seniorenmiddag
17:00-18:00 HipHop Groep 6,7,8
18:00-19:00 HipHopTeens/Adults
19:00-20:00 Solo Latino by Kaat_DWTS
20:00-21:15 BEGINNERS by KaatDWTS
21:15-22:30 SALSA BEG 1 KaatDWTS

zaTerdag  
10:00-10:50 Zumba®
19:00-20:00 Techniek Standaard
20:00-21:00 Techniek Latin
21:00-00:00 Dansavond

zondag  
09:00-09:50 Bokwa
10:00-10:50 Zumba®
14:00-15:00 Inhaaluur (t/m zilver*)
15:15-16:30 Sportklasse 
17:30-18:45 Goud paren
18:45-20:00 Gezelligheidsklasse 3
20:00-21:15 Gezelligheidsklasse 2
21:15-22:30 Zilver paren

RODE ZAAL
 
maandag  
19:00-20:15 Gezelligheidsklasse 2 M
20:15-21:30 Gezelligheidskl in spe 2

dinsdag   
18:00-19:00 DemoTeam HipHop Kids
19:00-19:50 Zumba®
20:00-21:15 Gezelligheidskl in spe 1
21:15-22:30 DISCOFOx BEGINNERS

woensdag  
17:00-19:00  Training Wedstrijdparen
19:15-20:30 Goud paren
20:30-21:45 BEGINNERS STIJLDANS

donderdag  
17:00-19:00 Training Wedstrijdparen
19:00-19:50 Zumba®
20:00-21:15 Zilver* paren
21:15-22:30 Discofox Gevorderd 

vrijdag  
10:00-10:50 Bokwa
16:00-17:00 HipHop Groep 3,4,5
17:00-18:00 HipHop DemoTeam Teens
19:00-20:15 Salsa Beginners 2
20:15-21:30 Salsa Intermediate
21:30-22:45 Salsa Advanced

zaTerdag   
10:00-10:45 Peuterdans 
10:45-11:30 Kleuterdans Groep 1& 2
11:30-12:30 SWINGKIDS
15:00-17:30 Training Wedstrijdparen
17:30-19:30 Country
19:30-20:45 Brons paren
20:45-22:00 Zilver* paren
22:00-00:00  Salsa Social 
 (1e zat vd maand)
zondag  
12:00-14:00 Training Wedstrijdparen
17:00-18:15 BEGINNERS JEUGD
18:15-19:30 Goud*2 paren
19:30-20:45 Salsa Beginners 2
20:45-22:00 Salsa Beginners 1

lesschema ovbh 1-1-2020

Deze kleur is hiphop
Deze kleur is Zumba®
Deze kleur is Stijldans begin-
ners / 
Salsa / Discofox / Country

KAAT DWTS
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Kinderdans
Wil uw zoon of dochter graag dansen en staat hij of zij altijd mee te springen bij de  
populaire liedjes? Dan is de HIPHOP kids een geschikte uitlaatklep!
We noemen het streetdance maar het lesconcept is aangepast aan de mogelijkheden en 
vaardigheden van deze leeftijdsgroep. De echte streetdance of HipHop bestaat nml uit 
tegengestelde lichaamsbewegingen en daar zijn de jonge kinderlijven nog niet geschikt 
voor. Wel krijgen ze een degelijke basisvorming voor het latere “echte” werk.
Bij de allerkleinsten , groep 3-jarigen(Peuters), leren we de kinderen op speelse wijze de  
basisbeginselen van dans maar ook het sociale aspect : het functioneren in een groep is 
een belangrijk element. Dit vormt een goede voorbereiding voor de latere basisschool.
De volgende groep zijn de leerlingen van groep 1-2 van de basisschool (Kleuters) . Hier is 
duidelijk de omgang met sociale regels al wat verder gevorderd en ook de motoriek is al 
wat verder dan van de allerjongste groep. De dansjes en opdrachten worden dan ook al wat 
uitdagender.
Voor deze eerste 2 groepen bestaat geen instapdrempel/moment omdat we met verschil-
lende	korte	choreografieën	werken	en	dus	het	onthouden	nog	niet	zo’n	groot	onderdeel	
vormt. De voldende groep zijn de kinderen van groep 3-4-5 van de basisschool. Hier is wel 
sprake van een instapmoment omdat de choreo’s een opbouw kennen en dus niet halver-
wege ingestapt kan worden. Wel kan een gemiste les altijd worden ingehaald op de paral-
lelgroep.
De laatste groep zijn de groep 6-7-8 van de basisschool (t/m 12 jr) Hier is al echt sprake van 
complete choreo’s op de populaire nummers bekend van de muziekzenders. Ook bestaat 
voor deze leerlingen al de mogelijkeheid om hun hobby als sport te bedrijven en mee te 
doen met nationale en internationale wedstrijden.
Vanaf 3 jr tot 80 jr kunt u dus bij ons dansen.
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prijzen
U krijgt 5* euro korting op de lesprijs als u 
voor de 4e lesweek betaald.

DANSCURSUS 
(stijldans,HipHop,salsa)  €   85,-*
Herhaling voor de 2e keer binnen 2 jaar    €   65,-*
dit geldt t/m GoudSter 

PLUS ABONNEMENT   €  30,- 
(Zelfde kursus meerdere dagen (niet zumba))

Danst u 2 verschillende cursussen dan be-
taalt u voor de 2e cursus een gereduceerd 
tarief van    €   60,-

KIDSDANSCURSUS  €   75,-*
voor kinderen t/m groep 8 van de basisschool  
 
URBAN LATIN (8 weken) 
 
Teen/Adult   €  50,- 
8-12 jr    €  40.-

PRIVÉLES (1 uur)   €   55,-
Voor bruiloftslessen zie onze bruilofsfolder.

ZUMBA -workoutpass  € 7,50
10- rittenkaart   € 65,-
25- rittenkaart   € 150,- 
Dancefit	Extreem	1	mnd	onbepekt	 €	45,-
Die-hard kaart 3 mnd onbeperkt € 110,-

Dansavond zaterdag Sittard € 2,50
Zie de website voor actuele gegevens of wijzigingen.

www.claralamar.nl 
www.danseninsittard.nl
www.danseninlimburg.nl
www.zumbasittard.nl

Inschrijvingen/aanmeldingen:
Reserveer	tijdig	voor	een	proefles	om	
overboeking te voorkomen.
Reserveren kan via de website 
(www.claralamar.nl)  per mail of 
telefonisch.
06-51392608 / 06-51792595
info@claralamar.nl
clara@claralamar.nl
andre@claralamar.nl

©1-8-2020
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Schrijf nu in... 
Great fun for HappyKids

Voor informatie en voor inschrijvingen: 
06 51792595

START VANAF
Dinsdag 3 september

Als je durft

Geeft je Vleugels

Danssport & Vrijetijdscentreum Clara Lamar, Rijkswegzuid 103 Sittard  info@claralamar.nl

IETS TE VIEREN?
Ons danscentrum heeft een aantal sfeervolle zalen 
voor een meer dan geslaagd feest. Informeer vrijblij-
vend de naar de vele mogelijkheden...
* Sfeervolle zalen tot 500 pers.
* Betaalbare kwaliteit & Gastvriendelijke medewerkers
* Volledig verzorgde arrangementen
* Bij reservering gratis honeymooncursus
* Volop gratis parkeergelegenheid

TOONAANGEVEND
Danssport & Vrijetijdscentrum Clara Lamar is niet voor niets toonaangevend in de regio. In een 
Swinging World dans centre is goede dans-instructie een vanzelfsprekendheid. Maar bovenal staat 
gezelligheid voorop. Dansen doe je op de allernieuwste muziek.


