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Centrum voor
dans, body & mind
Het New Dance Center (NDC) is een dansschool
waar iedereen in de leeftijd van 3 – 60+, dans,
body & mind lessen kan volgen. We bieden een
divers aanbod aan lessen die worden verzorgd door
topdocenten in drie nieuwe professionele studio’s,
zes dagen per week.

Plezier staat voorop
In dans kunnen kinderen hun energie, fantasie en
emotie kwijt. Expressie, muzikaliteit en creativiteit
zijn belangrijke aspecten in onze danslessen. Onze
docenten zijn zowel pedagogisch en artistiek goed
opgeleid. Bij het NDC is er alle ruimte voor lessen
in diverse stijlen. Kinderen kunnen bij ons terecht
voor: Creatieve dans voor kleuters, Moderne dans,
Klassiek ballet, Modern Jazz, HipHop en Street
Funk. Op woensdagochtend is er een speciale les
voor peuters en hun ouders. Er worden regelmatig
presentaties en voorstellingen georganiseerd, waardoor de kinderen ook het plezier van het podium en
optreden voor een publiek wordt meegegeven.

www.newdancecenter.nl

facebook.com/dansjijnu

Rijk aanbod danslessen 18+
Op verschillend niveau van beginners tot advanced
heeft het New Dance Center een rijk aanbod aan
danslessen. Je kunt je vormen en ontwikkelen
in moderne dans, (modern) jazz, klassiek ballet,
hiphop, streetfunk en improvisatie. Ook worden
er korte cursussen van 10 lessen aangeboden
zoals de productieklassen op de zaterdag, waar
toegewerkt kan worden naar een eindvoorstelling.
Wil je niet vast zitten aan één les en vind je
alles leuk? Dan kun je ook een 10-lessenkaart
op www.newdancecenter.nl bestellen!

In beweging met Body & mind
Naast danslessen biedt het NDC mooie lessen om
soepel en krachtig te bewegen. Onze docenten zijn
geschoold in de volgende disciplines: pilates, yoga,
tajij/qigong en taodance. Deze lessen zijn ook heel
geschikt voor ouderen die in een prettige en rustige
ambiance aan hun conditie en welzijn willen werken
onder deskundige begeleiding.

Locatie New Dance Center: Gebouw MOOOV, Binckhorstlaan 135, 2516 BA Den Haag
Gratis parkeergelegenheid. Openbaar vervoer: bus 26 (richting HS) en bus 28 (richting CS)

