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17,50 per maand 1 x per week tot 21 jaar:                                                           

Algemene dans vorming / Ballet   

Algemene dansvorming / hiphop/street 

Modern/techniek 

Hiphop/ street 

Stability Kids 

Dance workout (t/m 12 jaar 10,-) 

Break-out (t/m 12 jaar 10,-) 

Ballet Beauty 

 

Music all Swing  

3 lessen van 40 minuten met elke les iets anders. 45,- per maand. 

 

Selectie 

4 lessen per week, 55,- per maand t/m 21 jaar 

4 lessen per week, 59,- per maand 21+ 

 

20,- per maand 1 x per week tot 21 jaar: 

Ballet 

Breakdance 

Spitzen  

Popping kids, Popping 

House 

Modern choreografie 

Afro Vibes 

Femme Funk 

Afro jazz/ Modern Jazz 

Peuter &ouder dans 

 

20,- per maand voor 1 x per week 21+                                                                                   

Modern/techniek                                                   Breakdance 

Hiphop/street                                                         Spitzen 

Stability                                                                    Popping 

Danceworkout                                                        Ballet 

Break-out 

Femme Funk 

Afro jazz/ modern jazz 

Ballet Workout 

Dancemix 

House 

Modern Gevorderd choreografie 

 

Kortingen t/m 21 jaar 

 

Vanaf de 3e les p.w. ontvangt 

u per les een 

 korting van 7,50 

 per maand. 

 

Onbeperkt abonnement 

Voor 70 euro per maand  

Dit houdt in dat je alle  vaste 

lessen in het rooster van FDC 

die aansluiten bij jou niveau 

mag volgen. 

 

 

Kortingen 21+ 

Onbeperkt abonnement 

Voor 75 euro per maand  

Dit houdt in dat je alle vaste 

lessen van FDC in het rooster 

die aansluiten bij jou niveau 

mag volgen. 

Voor 85 euro per maand 

Onbeperkt alle vaste lessen 

van FDC en Tough Lotus 

 

10-rittenkaart 110,- (3 

maanden geldig) 

20-rittenkaart 199,- (6 

maanden geldig) 

 

 

 



Fabia Dance Center – 0628611097 – fabiadancecenter@gmail.com –info@fabiadancecenter.com 

TRIODOS BANK NL93 TRIO 0338 6055 76 - Kvk. 24427767    -  Btw. 0193006941B01 

www.fabiadancecenter.com 

 

 

 

 

 

  

Onbeperkt 9-12 jaar 

 Breakdance maandag 

 Breakdance woensdag 

 Popping kids 

 Hiphop maandag 

 Hiphop woensdag 

 Modern/techniek 

 Music-all-swing 

(3 lessen!!!) 

 Afrovibes   

 Modern/techniek 

maandag 

 Modern/techniek 

vrijdag 

 Modern/techniek 

zaterdag 

 Break-out 

 Danceworkout lessen 

 Stability kids 

 Ballet 

 House 

 Ballet workout  

 Indien gevorderd extra  

 Selectie lessen 

 Breakdance 2 

 Popping 

 Modern jazz/afro jazz 

 Stability 

 Spitzen (vanaf 12 jr) 

 Extra lessen andere 

groepen zoals andere 

selecties etc. 

In overleg kunnen we alle lessen 

aankruisen die aansluiten bij jou  

als persoon. 

Onbeperkt 13t/m 30  

 Breakdance 2x 

 Break-out 

 Femme funk 

 Dance workout  

maandag 

 afro/modern jazz 

 stability maandag 

 afrovibes 

 house 

 hiphop 

 Ballet 

(meerdere lessen) 

 modern/techniek 

 Popping 

 Danceworkout 

woensdag 

 Ballet workout 

 Spitzen 

 Stability vrijdag 

 Danceworkout 

zaterdag 

Indien gevorderd extra 

 Selectie lessen 

 Modern gevord. 

Choreografie 

 Extra lessen van 

andere groepen 

Zoals andere 

selecties etc. 

 

In overleg kunnen we alle 

lessen aankruisen die 

aansluiten bij jou als persoon. 

Onbeperkt 30 + 

 Break-out 

 Danceworkout 

Maandag 

 Danceworkout 

Woensdag 

 Dance workout 

Zaterdag 

 Stability 

maandag 

 Stability  

Vrijdag 

 Femme Funk 

 Dance mix 

 Ballet workout 

 Afro/modern 

jazz 

 Hiphop/street 

 Modern/ 

Techniek 

 House 

 popping 

Indien gevorderd extra 

 Selectielessen 

 Modern 

gevorderd  

 

 

In overleg kunnen we alle 

lessen aankruisen die 

aansluiten bij jou als 

persoon 

Onbeperkt 6-9 jaar 

 Breakdance maandag 

 Breakdance woensdag 

 toprock 

 Hiphop/street 

woensdag 

 Hiphop/street  

Zaterdag 

 Danceworkout 

zaterdag 

 Break-out 

 Ballet vrijdag (7+) 

 Modern/techniek 

vrijdag 

 Modern/techniek 

zaterdag 

 Adv lessen (t/m6) 

 Popping kids 

 afro 

Indien gevorderd extra 

 Selectie lessen 

 Afro vibes 

 House 

 Breakdance 2 

 Extra lessen zoals 

Andere selecties etc. 

 

In overleg kunnen we alle lessen 

aankruisen die aansluiten bij jou 

als persoon 

 

TOUGH LOTUS PRIJSLIJST 
Proefles: 7,50 

Losse les: 15,00 

10-rittenkaart 110,- (3 maanden geldig) 

20-rittenkaart 199,- (6 maanden geldig) 

Abonnement: 

1x per week 39,50 per maand 

2x per week 62,50 per maand 

Onbeperkt 75 euro per maand 

 

Workshops 

FDC heeft ook regelmatig leuke workshops! 

Voor deze workshops dient u zich apart aan te melden. 

Om op de hoogte te blijven van de workshops kunt u zich 

aanmelden voor de nieuwsbrief op de website & lid worden van 

onze facebook pagina! 


