OVERZICHT KOSTEN COLLEGE 2018
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Abonnement op basis van lesgroep:
Ø 8-12 jaar €44,- per maand
Ø 12 jaar en ouder €52,50 per maand
Het abonnement betreft 6 maanden.
De lessen starten op 7 januari en gaan door t/m 8 juli 2018
In de schoolvakanties gaan de lessen op d eerste zondag(en) niet door.
In dit maandbedrag zijn alleen de reguliere College-lessen opgenomen. Eventuele extra
activiteiten vallen hier niet onder. Vanzelfsprekend proberen we alle kosten zo laag mogelijk te
houden en eventueel een korting aan te bieden aan de College-dansers.

•

Wil je meer dan 1 College volgen? Bespreek dit dan met de coördinator. We zullen zoveel
mogelijk ons best doen dit te faciliteren, maar het vraagt organisatorisch ook het een en ander.
Soms vallen trainingen namelijk tegelijkertijd, zoals tijdens een kamp, waardoor het niet mogelijk
is 2 groepen te volgen. Indien het organisatorisch mogelijk is, krijg je op de 2e (of 3e) College
10% korting op het 2e (of 3e) abonnement.

•

Volg je meer dan 1 College, is het niet mogelijk om ook in meerdere stijlen mee te doen aan de
show.
Indien je naast de College ook een reguliere/doordeweekse les volgt, krijg je 10% korting op de
1e les en 40% korting op de 2e (of 3e) les.
Alle kortingen dienen geregeld te worden via de balie. Wanneer je een nieuw abonnement afsluit,
dien je eveneens opnieuw de korting aan te vragen.

•
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Kleding: wanneer de College gezamenlijk naar buiten treedt zal dat gebeuren met onze
gezamenlijke college outfit (uniform, rok/ broek en blouse/ gilet). Deze is vanaf januari 2018 bij
ons te bestellen.
Trainingen doe je in eigen kleding, afhankelijk van je gekozen stijl en wat daar eventueel voor
nodig is.
Bij het selecteren van de kleding (t.b.v. eindpresentatie en optredens) proberen we de kosten zo
laag mogelijk te houden. We richten ons op een maximum van 50,- per seizoen.
Kamp: er is geen kamp in periode januari t/m juli 2017.
In het seizoen 2018/2019 zal er wel weer een kamp georganiseerd worden, met als doel een
team creëren, de dansers met elkaar verbinden, en natuurlijk ontwikkeling in dans. In de
afgelopen jaren bedroegen de kosten van het kamp (3 dagen en 2 overnachting) gemiddeld
€125,-.

Extra activiteiten:
Mogelijk worden er gedurende het seizoen extra activiteiten georganiseerd, allen ten behoeve van de
ontwikkeling van de leerlingen;
Ø Zo willen wij bijvoorbeeld meer het veld ingaan. Bezoeken van professionele
theatervoorstellingen, evt. deelnemen aan wedstrijden en battles enz.
Ø En wordt de mogelijkheid geboden de voortgang van de dansers vast te leggen met een
(individuele) videoshoot.
Over de extra activiteiten en de kosten daarvan zal vooraf worden gecommuniceerd.
Deze zijn optioneel en uiteraard niet verplicht.
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