PRISER & PRAKTISKE OPLYSNINGER
Priser: Hold 1 og 2 - 30 min. lektion
1. rate dækker september/oktober 2020 - kr. 450,2. rate dækker november/januar 2020/21 – kr. 450,- (Hold 1 og 2 holder pause i december)
3. rate dækker februar/marts 2021 – kr. 450,4. rate dækker april/maj 2021- kr. 450,Hold 3, 4, 5, 6, 7 og 8 - 45 min. lektion
1. rate dækker september/oktober 2020 - kr. 550,2. rate dækker november/december/januar 2020/21 - kr. 825,3. rate dækker februar/marts 2021 – kr.550,4. rate dækker april/maj 2021 - kr.550,Hold 9, 10 og 11 Formationshold
1. rate dækker september/oktober 2020 – kr.600,2. rate dækker november/december/januar 2020/21 – kr. 900,3. rate dækker februar/marts 2021 – kr. 600,4. rate dækker april/maj 2021 – kr. 600,Hold 12, 13, 14, 15, 16 og 17 - 45 min. lektion
INTROPRIS 1. rate dækker september/oktober 2020 – 400 kr.,- INTROPRIS
2. rate dækker november/december/januar 2020/21 – kr. 675,3. rate dækker februar/marts 2021 – kr. 450,4. rate dækker april/maj 2021 – kr. 450,Rabat: Der ydes ikke rabat, ej heller familierabat.
Betaling: Kontingent/rate betales senest den første dansedag i sept.,nov., feb. og april måned. Ved
for sen betaling betales et gebyr på kr. 25, - pr. måned. Kontant betaling på danseskolen eller via
bankoverførsel til 5066 1622 857 VIGTIGT husk at anføre elevens FULDE navn samt holdnumre.
Vi modtager desværre ikke kortbetaling eller Mobilepay.
Tilmelding: På indskrivningsdagen eller send tilmeldingsblanketten til ZIZI Dansecenter, Lykke
Jessen, Priorgade 4, 4200 Slagelse. Der er et begrænset antal pladser på alle hold. Minimum 15
deltagere pr. hold ellers nedlægges holdet og evt. forudbetalt kontingent tilbagebetales.
Ferie: ZIZI Dansecenter holder lukket i skolernes ferier og på helligdage. Juleferien er fra 20.
december 2020 til 3. januar 2021, begge dage inklusiv. Ændringer kan forekomme.
Holdoprykning: Holdoprykning er udelukkende baseret på elevens kvalifikationer og ikke på,
hvor mange år eleven har gået til dans.
Turneringer: Det er muligt at deltage i DDD´s solo/duo turneringer, kontakt venligst din
danselærer, hvis du er interesseret.
Opvisningsshow: Vi afslutter sæsonen med et flot show for alle elever lørdag d.29. maj 2021.
Yderligere information: Telefontid: Mandag-torsdag mellem kl. 20.00 – 21.00. Tlf. 27 10 40 72
(Cecilie) Tlf. 27 34 50 55 (Lykke) E-mail cillezizi@hotmail.com Eller check for oplysninger på
www.zizi-dansecenter.dk
Facebookside ZIZI Dansecenter
Instagram zizi_dansecenter

Pantholm 45 (Byskovcentret) 4200 Slagelse
Tlf. nr. 27 10 40 72 - Tlf. nr. 27 34 50 55
E-mail cillezizi@hotmail.com
Følg os på Facebook ZIZI Dansecenter eller se
www.zizi-dansecenter.dk

ZIZI DANSEPROGRAM
2020/2021

DANS OG SJOV KAN VI LI’
KOM OG VÆR’ MED I ZIZI
Dansesæsonen starter torsdag den 3. september 2020

KOM TIL ÅBENT HUS PÅ DANSESKOLEN
SØNDAG D. 16. AUGUST KL. 14.00-15.00
HUSK hos os får du altid en gratis prøvetime og der er ingen binding.
NY I DANSENS VERDEN?
I Zizi har vi 35 års undervisningserfaring og dygtige, uddannede
danselærere som brænder for dansen
og for at lære fra sig. Hos os er dans
og undervisning vores passion. Det
vigtigste for os er, at det skal være
sjovt at danse.
Instruktører: CJ = Cecilie Jessen

NS = Natasja Sørensen

- Ret til ændringer forbeholdes -

CR= Clara Rasmussen

ZIZI NEWS//GIRLY HIP HOP,
GIRLY COMMERCIAL & CREATIVE SPACE
Girly er en feminin dansestil med masser af power
og lækre moves. Kan du godt lide at optræde og at
”være på”, så er dette hold lige noget for dig!
Creative space er moderne dans med et twist. Her
får du virkeligt lov til at udtrykke din kreative side,
eksperimentere med dansen og udvikle din
dansestil i trygge rammer.
VIL DU VINDE MEDALJER?
Så er turneringsholdet lige noget for
dig! På holdet fokuserer vi på den
enkelte dansers udvikling og lærer en
hiphop-turneringsserie som er lavet til
både solo og duo. Vi snakker også om
performance og styling så du bliver
rigtigt klædt på til at konkurrere. Til turneringerne har vi et rigtig godt sammenhold og i Zizi hepper alle selvfølgelig på
hinanden!

