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Pr ivéles za n g
Ben je op zoek naar een pr ivéles zang? Dit 
kan gewoon voor de fun zijn , om een uurt je 
qualityt ime voor jezelf in  te plannen of 
om jezelf techn isch  bij te schaven. Onze 
musicaldocent Ann geeft privélessen op 
verschillende locat ies. 

Pr ivéles da n s
Ben je een danser en wil je je graag 
voorbereiden op een optreden of audit ie? 
Wil je nog meer persoonlijke feedback dan 
in de les wordt gegeven? Wij staan je bij met 
vakkundig advies!

Pa kk et  ‘op en in gsda n s’ 
Een pakket  openingsdans bestaat uit  
een gepersonaliseerde choreografi e 
en   uur privéles. De muziekkeuze, 
dansstijl, locat ie en uren kunnen in 

overleg worden bepaald. Wij kunnen ook de 
montage van de muziek, live muzikanten en 
de locatie voorzien indien gewenst. 

Op t r eden s of w or kshops  
op  u w  even em en t  of feest
Een event, feest, beurs of seminarie 
organiseren brengt vaak heel wat 
kopzorgen met zich mee. Met Movimento 
haalt  u n iet  alleen een creat ieve, maar 
ook een betrouwbare partner in  huis, 
een partner waaraan u met een gerust 
hart  een stukje stress kan uitbesteden. 
Movimento kan je boeken voor workshops 
en/of optredens voor elk evenement: van 
communiefeesten tot grootschalige events.

Prijzen: Dit is afhankelijk van uw wens, 
het aantal repet it ies, de locatie… 
Onze prijzen zijn  erg democratisch. 

Interesse? Stuur jouw vraag naar 
dansschoolmovimento@hotmail.com. 
Samen zoeken we naar de juiste aanpak 
en frequentie. 
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