
Volksdansgroep Balkan-Brugge  

Jeugdherberg Oostvleteren 
21-22 november 2015 

Weekendcursus Bulgaarse dansen 

 

Dansen uit Pirin en andere Bulgaarse streken 

 

Prof. Nikolaj Cvetkov (Blagoevgrad, Bg) 

 

 

De cursus richt zich tot dansers met enige ervaring in Balkan-dansen. 

De CD met de aangeleerde dansen kan ter plaatse gekocht worden. De DVD kan vooraf besteld worden (zie 

aanmeldingsstrook). 
 

Plaats: jeugdherberg "de sceure" te Oost-Vleteren: ruime sportzaal (met zeer goede houten "dans"-vloer). 

Adres: "de sceure", Veurnestraat 4, 8640 Vleteren. De jeugdherberg is gelegen aan de weg Ieper-Veurne 

(N8), en is per bus ("De lijn", nr 50) te bereiken vanuit het station Veurne . 
 

Aanvang: zaterdagmorgen om 10.30u 

(Onthaal vanaf 9u30, de mogelijkheid bestaat om reeds op vrijdagnacht in “de sceure” te overnachten – zie 

inschrijvingstrook) 

Einde: zondagnamiddag na het middageten (+/- 14.30u) 

 

Prijs: cursus alleen (geen overnachting noch maaltijden) :    40€  (na 1 oktober 45€) 

 Overnachting/ontbijt in “de sceure” (eigen lakens/slaapzak meebrengen)15€ 

 Maaltijden (2x ’s middags, 1x ’s avonds):    27€ 

Verzekering (facultatief): 1€ (Verzekerde leden van “Danspunt” zijn ook voor deze cursussen verzekerd)  
 

 

Verdere inlichtingen en inschrijvingen (enkel met bijgevoegde strook) 

Balkan Brugge, c/o Nieuwlandstraat 73, B-8400 Oostende  e-mail balkanbrugge@telenet.be 
 

Aantal inschrijvingen beperkt, de inschrijvingen worden behandeld in chronologische volgorde van betaling. 
 

Dansen uit Pirin en andere Bulgaarse streken met prof. Nikolaj Cvetkov – 21 en 22 november 2015 

 

Naam:  

Adres:  

Tel. en e-mail:  

Danst bij (naam dansgroep):

 Volgt de cursus Bulgaarse volksdansen (Pirin e.a.) te Vleteren op 21 en 22 nov.  40€  (na 1 oktober 45€)

 Reserveert overnachting/ontbijt in de jeugdherberg     15€

 Reserveert maaltijden in de jeugdherberg (2x ’s middags, 1x ’s avonds)   27€ 

  Wenst vegetarische maaltijden

 Wenst reeds op vrijdagavond 21/11 te overnachten (supplement overnachting/ontbijt) 15€

 Wenst een verzekering voor het weekend      1,00€

 Bestelt een DVD van het weekend       12,50€ 

 

Schrijft ......... over op bankrek  IBAN  BE35001069467537, BIC : GEBABEBB 

met vermelding “Cvetkov2015 +naam”   
 

 


	OLE_LINK1
	OLE_LINK2

