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De Hovelingen-Viking

voor de jongsten:
Kleuter- en kinderdansen, spelen en groeien.
voor jeugd en volwassenen:
Ontdek de verfrissende wereld van Vlaamse
en internationale volksdans.
Kortom, folky dances voor iedereen!

“De Hovelingen-Viking” is dé bruisende dansgroep uit Gistel. Van kleuterdansen tot
Vlaamse en internationale dansen... alles komt bij ons aan bod. Altijd zeer divers,
én begeleid door een enthousiaste dansleiding.

KINDERGROEP

(4 tot 7 jaar)

Met speelse kleuter- en kinderdansen ontdekken de kinderen
de wereld van muziek en beweging.
Vol enthousiasme gaan ze mee op verkenning. Deze
combinatie van dans, muziek, spel en fantasie is ideaal voor de
motorische en sociale ontwikkeling van je kleine spruit.
(2de kleuter t.e.m. 1ste leerjaar)

MIDDENGROEP

(8 tot 11 jaar)

Voor de 8- tot 11-jarigen komen in de Middengroep dansen uit
heel wat landen aan bod. Met dans en spel leren ze zo de
ganse wereld wat beter kennen.
Met vrienden verdwalen in de boeiende wereld van dans en
muziek.
(2de t.e.m. 5de leerjaar)

JEUGDGROEP

(12 tot 15 jaar)

Onze Jeugdgroep brandt van enthousiasme! Diverse dansen
komen hier aan bod. De één iets rustiger, de ander met heel
wat pit
.

Samen actief ontspannen met een leuke bende.
(6de leerjaar t.e.m. 3de middelbaar)

HOOFDGROEP

(16+)

Vanaf 16 jaar kom je bij ons in de Hoofdgroep. Hier komen
naast Vlaamse dansen, ook tal van internationale volksdansen
aan bod, zoals Jigs, Kadrils, Tarantella's, Sirtaki's en andere
'folky dances'.
Pittige ritmes, afgewisseld met rustige sfeerdansen.

Optredens & festivals
De Hovelingen-Viking treden ook op met vnl. traditionele Vlaamse dansen, zoals
tijdens de Aristidefeesten in Brugge, de Kastelentocht in Eernegem of Parkival in
Gistel.

Meer dan alleen maar volksdans
Naast de wekelijkse repetities aangevuld met nu en dan eens een optreden, valt er
nog veel meer te beleven bij De Hovelingen-Viking.
Voor iedereen is er het 2-jaarlijks themakamp, steeds ingekleed
met een spannend verhaal.
De Jeugdgroep trekt er jaarlijks ook nog eens op uit voor een
weekendje vol dans, muziek en spel.
En ook carnaval, Halloween, Sinterklaas of Kerst… gaan bij ons
nooit onopgemerkt voorbij.
Onze Hoofdgroep neemt elk jaar deel aan een Europeadefestival: een 5-daags
verbroederingsfeest voor dansers en muzikanten uit gans Europa. Zo was De
Hovelingen-Viking al te zien op de festivals in Zamora (Spanje), Bretagne
(Frankrijk), Riga (Letland)...

REPETITIES
Kindergroep (4 - 7 jaar)
zaterdag van 11 tot 12 uur
Middengroep (8 - 11 jaar)
zaterdag van 10 tot 11 uur
Jeugdgroep (12 - 15 jaar)
vrijdag van 19.30 tot 20.30 uur
Hoofdgroep (16+)
vrijdag van 20.30 tot 22.15 uur
telkens in de feestzaal van het Sint-Godelievecollege (SIGO),
Sint-Jansgasthuisstraat 20, Gistel.

LID WORDEN?
Kom gerust eerst eens langs voor een gratis proefles, dan zie je meteen
hoe het er bij ons aan toe gaat.
Je kan lid worden voor € 30 per jaar (Jeugd- en Hoofdgroep: € 35)
Een 2de lid binnen hetzelfde gezin geniet € 5 korting.

INFO
Secretariaat De Hovelingen-Viking
T. 059 27 58 71
e-mail: info@hovelingen.be
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