
Salsa, Rueda, Bachata,  
Jive, Discoswing, Quickstep 

April Mei 2023 
ikwillerendansen.be     rubiosalsaclub.be 

*Maandag Zaal Elcks Thuys, van de Weyngaertplein 13, 2180 Ekeren  
Data : 17/4, 22/4, 8/5, 15/5, 22/5  (5 avonden) 

19,00u Discoswing 1 
Discoswing voor dansers die al wat basis en dansfiguren kennen 

20.00u Rueda de Casino basic 
Voldoende basis cubaanse salsa vereist 

21.10u Rueda de Casino    
Rueda voor dansers met al wat Rueda-ervaring 

 

*Dinsdag Zaal Elcks Thuys, van de Weyngaertplein 13, 2180 Ekeren 
Data : 18/4, 25/4, 2/5, 9/5, 16/5, 23/5   (6 avonden) 

19.00u SALSA BEGINNERS+ 
Salsa voor wie al wat beginpassen en dansfiguren kent  

20.00u Salsa Open Level  
Dansbare figuren en combinaties, voldoende salsa-ervaring vereist 

21.10u Salsafiguren en Rueda Fun 
Dansbaar doch iets moeilijker & Rueda de Casino mits ervaring en kennis basisfiguren 

 

 *Woensdag Spiegeltent “Klessens”, Klaterstraat 8,  Rijkevorsel 
Data : 19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5  (6 avonden) 

19.00u  Quickstep voor  Beginners   
Korte cursus van 3 danslessen op 19/4, 26/4, 3/5 

19.00u Jive (Rock&Roll) voor beginners 
Korte cursus van 3 danslessen : 10/5, 17/5, 24/5 

 

20.00u Bachata Beginners 
Start vanaf de allereerste beginpas, geen ervaring in bachata, 6 danslessen 

21.10u Bachata Open Level 
Al wat ervaring met Bachata, aanleren van basissen, voetwerk, dansfiguren 

 
 

Opgepast : Uren, indeling of niveau van groepen kunnen aangepast worden naargelang deelnemers 
 

 
 



Programmawijziging mogelijk 
 

PRIJZEN 

Deelname aan AL de danslessen van je niveau : 48 euro p/p 
6 Lesdagen, alle dagen alle stijlen voor 48 europ/p 

Enkel de maandagen (5 lesdagen) : 40 euro p/p 
Enkel 3 lessen quickstep of 3 lessen Jive : 30 euro p/p 

Betaalbaar contant , bankcard of bank :Jordens Wilfried   IBAN : BE67 3200 6869 7187     
te betalen ten laatste op einde van de 1e les van de lessenreeks.  

Bij niet betaling geen deelname aan de lessen. 
Kom minstens een kwartier voor aanvang  van de les om dit te regelen 

*de danslessen salsa, discoswing, jive, quickstep,Bachata,  Rueda de casino zitten mee in het totale 
aanbod, je kan dus al die dansstijlen combineren met je inschrijving als dansend lid.  

Meebrengen of afspreken met danspartner is steeds beter om een vlot verloop van de lessen te 
waarborgen.  Zeker voor Rueda de Casino.  

Wij verkopen danslessen, geen danspartners.  
We proberen echter steeds een oplossing te vinden/zoeken. 

Wij werken met een rotatiesysteem, maar dit is zeker geen verplichting 

Regeltjes 
DANSLESREGELING  

*Ieder “dansend lid” krijgt een persoonlijke lidkaart .  
Extra lessen per week in lagere groep zijn een gunst, geen automatisch recht. 
Let wel dat die lessen opbouwend gegeven worden en je dus van aanvang mee start 

*Ieder “dansend lid” kiest een groep of  danst mee in een groep waar je het niveau of gegeven dansfiguren 
aankan. 

*je kan en mag in elke groep lager dan je niveau meedansen, elke dag van de week indien je wil, echter 
steeds voorrang voor dansers van de betreffende groep zelf.  In een groep waar wekelijks dames/heren op 

overschot kan het dus zijn dat je al eens aan de kant staat als het niet je gekozen groep is.  
*Solo dames/heren die komen meedansen worden verondersteld af te spreken met een andere heer/dame 
*Dansen doe je met verschillende danspartners, handen wassen en een snuifje deodorant voor en na de les 

zijn daarbij niet overbodig. Ook frisse kledij kan je danspartner bekoren.  
*Aan een les deelnemen betekent  meedoen van bij het begin om het vlotte verloop van de les niet te 

verstoren.  
* Heren/dames die wensen ook eens  andere rol te dansen kunnen dit dus ook, maar dan van bij beginners. 

*Af te raden om als gevorderde mee te doen bij beginners, dit kan ontmoedigend zijn voor hen. Zeker 
geen plaats innemen van een beginnende danser.   Helpers uitgezonderd  natuurlijk.  

.  

*Het is niet toegestaan eigen dranken te nuttigen tijdens de danslessen.  
Bedoeling is om ieder de kans te geven om op ontspannen manier salsa te dansen 
Verdere info over de cursussen en dansavonden  op www.rubiosalsaclub.be 

Rubio   +32 476 54 88 98 


