
Lesuren Compagnieën en Crews 

TMD ’21-‘22 

OVERZICHT 

Hieronder zijn de uren + voorwaarden van onze compagnieën en crews terug te 
vinden. Deelnemen aan deze groepen kan enkel na slagen van auditie. Solo- en duo 

trainingen zijn hier niet in opgenomen en worden rechtstreeks naar de ouders 
gecommuniceerd!  

 

AFDELING EVERGEM/ZELZATE/WACHTEBEKE 

 

 

COMPAGNIE/CREW  LESDAG + LESUUR EXTRA VOORWAARDEN OM 
DEEL TE NEMEN 

PRE-COMPAGNIE 
BALLET EVERGEM 

Zaterdag 12u15-13u15  Leerlingen moeten verplicht nog 
2 andere lessen ballet in de 

reguliere lessen volgen; extra 
les modern jazz en/of hiphop is 
aangeraden  

PETITS RATS 
EVERGEM 

Zaterdag 9u00-10u30 Leerlingen moeten verplicht nog 
2 andere lessen ballet in de 

reguliere lessen volgen; extra 
les modern jazz en/of hiphop is 

aangeraden  

PETITS CYGNES 

EVERGEM 

Woensdag 18u45-20u15 

(Zelzate) 

Zaterdag 10u30-12u00 

(Evergem) 

Leerlingen moeten verplicht nog 

1 andere les ballet in de 
reguliere lessen volgen; extra 

les modern jazz en/of hiphop is 
aangeraden  

PRE-KIDS MODERN 
JAZZ EVERGEM 

Donderdag 18u00-19u30 Leerlingen moeten verplicht nog 
1 andere les ballet en 2 andere 

lessen jazz in de reguliere 
lessen volgen; extra les hiphop 

is aangeraden  

KIDS COMPAGNIE 

EVERGEM 

Woensdag 17u00-18u30 

(Zelzate) 

Vrijdag 16u30-18u00 
(Evergem) 

Leerlingen moeten verplicht nog 

1 andere les ballet en 1 andere 
les jazz in de reguliere lessen 
volgen; extra les hiphop is 

aangeraden  
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AFDELING OOSTERZELE/MELLE/ZOTTEGEM/HERZELE/S-L-H 

 

COMPAGNIE/CREW  LESDAG + LESUUR EXTRA VOORWAARDEN OM 

DEEL TE NEMEN 

PRE-COMPAGNIE 

BALLET  

Zaterdag 14u00-15u00 Leerlingen moeten verplicht nog 

2 andere lessen ballet in de 
reguliere lessen volgen; extra 

les modern jazz en/of hiphop is 
aangeraden  

PETITS RATS  Maandag 17u00-18u00 Leerlingen moeten verplicht nog 
2 andere lessen ballet in de 

reguliere lessen volgen; extra 
les modern jazz en/of hiphop is 

aangeraden  

PETITS CYGNES  Donderdag 18u00-19u00 Leerlingen moeten verplicht nog 

2 andere lessen ballet in de 
reguliere lessen volgen; extra 

les modern jazz en/of hiphop is 
aangeraden  

AVANTS CYGNES Maandag 18u05-19u35 

Zaterdag 9u00-10u30 

Leerlingen moeten verplicht nog 

1 andere les ballet in de 
reguliere lessen volgen; extra 

les modern jazz en/of hiphop is 
aangeraden  

CYGNES Zaterdag 11u00-13u00 Leerlingen moeten verplicht nog 
2 andere lessen ballet in de 

reguliere lessen volgen; extra 
les modern jazz en/of hiphop is 

aangeraden  

PRE-KIDS MODERN 

JAZZ  

Zaterdag 13u40-14u40 Leerlingen moeten verplicht nog 

1 andere les ballet en 1 andere 
les jazz in de reguliere lessen 

volgen; extra les hiphop is 
aangeraden  

KIDS COMPAGNIE  Donderdag 17u00-18u30 

Zaterdag 12u30-13u30 

Leerlingen moeten verplicht nog 
1 andere les ballet en 1 andere 

les jazz in de reguliere lessen 
volgen; extra les hiphop is 

aangeraden  
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COMPAGNIE/CREW  LESDAG + LESUUR EXTRA VOORWAARDEN OM 
DEEL TE NEMEN 

JUNIOR COMPAGNIE Donderdag 18u30-20u30 Leerlingen moeten verplicht nog 
1 andere les ballet en 2 andere 

lessen jazz in de reguliere 
lessen volgen; extra les hiphop 

is aangeraden  

TEEN COMPAGNIE Woensdag 17u30-19u00 Leerlingen moeten verplicht nog 

1 andere les ballet en 1 andere 
les jazz in de reguliere lessen 

volgen; extra les hiphop en 
meerdere lessen jazz zijn 

aangeraden  

MINI TMD Dinsdag 17u00-18u30 Leerlingen moeten verplicht nog 

1 andere les hiphop in de 
reguliere lessen volgen; extra 

les hiphop is aangeraden  

LITTLE TMD Dinsdag 18u30-20u30 Leerlingen moeten verplicht nog 

1 andere les hiphop in de 
reguliere lessen volgen; extra 

les hiphop is aangeraden  

TMD CREW Woensdag 19u15-20u45 

Vrijdag 20u10-21u10 

Extra les hiphop is aangeraden  
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