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Wij hebben de kaap van 310 leden reeds bereikt. Door dit grote ledenaantal zijn wij genoodzaakt de organisatie van onze activiteiten aan te passen.

www.geoluckydance.be

Zaterdag 8 februari 2015: FAMILIEFEEST in de feestzaal Maria-Aalter
We verwelkomen ongeveer 200 personen tijdens ons jaarlijks familiefeest. Het concept is dit jaar gewijzigd. De kleuters treden tijdens deze namiddag niet meer op.
We zien wel volgende groepen dansen:
14.15u tot 14.30u: clipdance 2
14.35 tot 14.50u: clipdance 1A
14.55u tot 15.10u: mixed style
15.15u tot 15.30u: jazz
15.35u tot 15.50u: clipdance 1B
15.55u tot 16.10u: Hip hop 1
16.15u tot 16.30u: Hip hop 2
Ondertussen serveren we lekkere pannenkoeken en
is er ook kindergrime voor de kleintjes.
14de
editie
Aalter
Zaterdag
30 mei
Zondag
31 mei
Heeft u vragen,
opmerkingen,
suggesties?
Laat het ons weten:
geoluckydance@gmail.com

danst

Onze jaarlijkse dansshow ‘Aalter danst’ zal gespreid worden over twee dagen. Deze show gaat door in het auditorium van het gemeentehuis in Aalter.
We opteren voor 2 dagen zodat alle familieleden en vrienden de kans krijgen om naar één van de shows te komen
kijken en nadien nog even gezellig kunnen napraten in de
bar.

Kaarten voor deze shows zullen vooraf aangekocht kunnen worden op zaterdag 25 april of zaterdag 2 mei in sporthal De Beuk of in het sportpark tussen 9 en 11u. U betaalt daar 8 EUR voor een genummerde zitplaats in voorverkoop. Wie na 25 mei nog kaarten wil kopen of zijn gereserveerde kaarten nog niet betaalde, betaalt 10 EUR per kaart.
Indien u op één van deze dagen niet kan langskomen,
kan u vanaf maandag 4 mei ook telefonisch kaarten besMogen wij u nog een gezonde tip meegeven?
Op dinsdagavond van 19.30u tot 20.30u is iedereen
vanaf 18 jaar welkom in de lessen body shape om te
werken aan een gezond en gespierd lichaam!

Wij willen al onze leden bedanken voor het vertrouwen in onze club!

