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Dansschool Dançar, Dançar Productions en Creativo  

staan onder leiding van Melissa &  

Ricardo Oliveira Ferreira (Danser/Docent/Choreograaf).

6 voudig Vlaams kampioen, 6 voudig Belgisch  

kampioen, Vice Europees kampioen 2011 en  

Wereldkampioen 2008

Junior eurosong 2009, Top 16 danser bij So You Think You 

Can Dance 2013, K3 zoek K3 2015  

VTM / Q-Music / Vier / VRT /…

Danser in LA, New York, London, Parijs, Amsterdam,…
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Dans in één van de grootste  

dansscholen van Vlaanderen met een ongezien, 

uniek aanbod en professioneel beleid!

Op de benedenverdieping: een grote danszaal  

van 18 op 15 meter, op de bovenverdieping nog 

eens twee zalen van 9 op 12 meter.  

Alles samen is dat goed voor 540 vierkante meter 

aan dansruimte. En… we blijven creëren. 

Vlot bereikbaar en parking voor  

meer dan 60 wagens!
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✔ Bij Dansschool Dançar geniet je van een familiale 
sfeer met een ongezien, sterke community 

✔  Er is ‘free-wifi’ in onze volledige accommodatie

✔ Tal van nevenactiviteiten en interne  
events met ook ‘La Dança’ voor onze 55+’s
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We �eate a dream that nev� st�s

 

Hoogleedsesteenweg 408,  

8800 Roeselare | +32 (0)472 405 840

✔ Met ‘Creativo’ beschikken we over een eigen  
danskleding-speciaalzaak.  

Zie onze website: www.creativo-costumes.be 

✔  U geniet van een drankje, tapas, snack,  
lunch en/of diner, in- of outdoor bij Bar Dançar.  

40 plaatsen binnen en 100 op het terras!

✔ Dankzij onze live-streaming geniet u ongestoord 

in onze cafetaria van de actieve danslessen 

✔ Wij beschikken over een allround entertainment  
agency onder de naam ‘Dançar Productions’.
Zie onze website www.dancarproductions.be 

✔ Een professioneel beleid met  
gediplomeerde dansdocenten



programma seizoen 2021-2022 5

Een aanbod van maar liefst  

95 uur aan dans-, sport- en  

workout-lessen.  

Meer dan 500m2 dansplezier 

voorzien van kwaliteitsvolle  

licht en muziekapparatuur

programma seizoen 2021-2022



MAANDAG

Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3

18u-19u   Dança / Zumba kids 19u-20u  Zumba volwassenen 20u-21u  Paaldans jeugd en volwassenen

19u-20u  Koppeldans 5e jaar 20u-21u  Spinning jeugd en volwassenen

20u-21u  Hip Hop volwassenen

21u-22u  Koppeldans 3e jaar

DINSDAG

Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3

07u-08u  Morning workout 19u-20u Tabata workout volwassenen 20u-21u  Latin solo volwassenen

10u-12u    Workshops for professionals 20u-21u   BBB workout

18u-19u    Tabata workout kids

19u-20u   Stretching & Lenigheid

20u-21u   Trampoline tricks

21u-22u  Jazzfunk volwassenen
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Lesprogramma  2021/2022

 

Dansschool Dançar 

Hoogleedsesteenweg 408,  

8800 Roeselare | +32 (0)472 405 840



WOENSDAG

Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3

13u15-14u45   Circustechnieken (vanaf januari 2022) 13u15-14u15     Kleuterdans (Vanaf 2,5 jaar) 13u15-14u15    ’t Zin Kerels starters

15u15-16u15     Jazz beginners kids 14u15-15u15     ’t Zin Kerels 14u15-15u15    Préballet (Vanaf 2,5 jaar)

16u15-17u15    Kleine, Grote Talenten 15u15-16u15     Urban Latin 15u15-16u15    Floorwork boys

17u15-18u15    Speechless  (Small group children) 16u15-17u15     Klassiek ballet open level 16u15-17u15    Privéles / Coaching solo & duo

18u30-19u30  Modern Jazz open level 1 17u15-18u15     Klassiek ballet gev. + pointes 17u15-18u15    Yoga for kids

19u30-20u30  Bungee Super Fly 18u30-19u30  Modern Jazz open level 2 18u30-19u30  Urban Clipstyle

20u30-21u30  Koppeldans 1ste + 2e jaar 19u30-20u30  Female hip hop / Girly clipstyle 19u30-20u30 Klassiek ballet volwassenen

20u30-21u30  Yoga & Pilates volwassenen 20u30-21u30 Dance For Fun volwassenen

We �eate a dream that nev� st�s
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DONDERDAG

Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3

07u-08u Morning workout 18u-19u    Musical Showdance 18u-19u   Disco Junior small group

12u-17u   La Dança (Dansnamiddag 55+’s) 19u-20u   Josje’s Class 19u30-20u30  Piloxing workout

18u-19u   Disco open level 20u-21u   Ragga volwassenen 20u30-21u30  Spinning volwassenen

19u-20u  Disco semi gevorderden 21u-22u   Ragga open level

20u-21u  Disco gevorderden Outdoor

21u-22u  Burlesque / Show 19u -20u   Skateboard classes (enkel wanneer die op zaterdag volzet zijn)

VRIJDAG

Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3

17u-18u   Disco & Hip Hop mixed beg. 19u-20u     Tik Tok 19u-20u   Tik Tok

18u-19u   Hip Hop grooves 20u-21u      Breakdance open class 20u-21u   Self Defence workout

19u-20u  Modern / Jazz / Horton gev. 21u-22u30  Allround Hip Hop met Malik  (vanaf 2022) 21u-22u   Paaldans jeugd & volwassenen 

20u-21u   Jazzfunk commercial 1

21u-22u   Jazzfunk commercial 2

Al vanaf 2,5 jaar ontdekt u hier een ruim aanbod aan dans, sport en workoutlessen
Iedereen geniet! Kleutertjes, kids, jeugd, volwassenen en ook ‘de rijpere jeugd’
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La Dança (Dansnamiddag 55+’s)
Informeer naar onze dansnamiddagen via Sarah@DansschoolDancar.be

Binnen een ruime en moderne infrastructuur onderscheiden we ons  
met diverse dansstijlen, exclusieve workouts, vele nevenactiviteiten en  

een ongeziene community. 



ZATERDAG

Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3

09u45-10u45 Clipdance +8 jaar 09u-10u  Préballet (Vanaf 2,5 jaar) 09u-10u  Préballet (Vanaf 2,5 jaar)

10u45-11u45   Tricks & Acro 1 10u-11u    Kleuterdans (Vanaf 2,5 jaar) 10u-11u    Kleuterdans (Vanaf 2,5 jaar)

11u45-12u45   Tricks & Acro 2 11u-12u    Clipdance +6 jaar 11u-12u    Personal Training (Op aanvraag)

13u-14u   Trampoline tricks 12u-13u   Klassiek ballet kids (6-9 jaar) 13u-14u   Freerunning

15u-16u   Confidence (Junior formatie) 13u-14u   Techniek & Cross over 15u-16u   Dançar Productions education

16u-17u   Eyecatcher (Small group adults) 16u-17u   Showteam Dançar Outdoor

17u-18u   Impressive (Adult formatie) 11u-12u    Personal Training (Op aanvraag)

18u-19u  Koppeldans 4e + 5e jaar 13u-14u  Freerunning

14u30-15u30 Skateboard Classes

ZONDAG

Zaal 1 Zaal 2 Zaal 3

Op aanvraag Openingsdansen (Privéles) Op aanvraag Openingsdansen (Privéles) Vanaf 08u Dançar Cycling Team

10u-12u High Heels 10u-11u Bootcamp workout

Op aanvraag Openingsdansen (Privéles)
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We tellen 13 lessen van september - december aan een tarief van € 85/persoon/cursus.

We tellen 17 lessen van januari - juni aan een tarief van € 110/persoon/cursus.

Zo tellen we een totaliteit van 30 lessen van september - juni aan een tarief van 170 euro/persoon/cursus.  

U doet financieel dus een voordeel van € 25 wanneer u voor een volledig dansseizoen wenst in te schrijven.  

In al onze prijzen is de jaarlijkse verzekering inbegrepen = Geen extra verdoken kosten.  

(Deze tarieven zijn van toepassing voor alle lessen met een duurtijd van 1 uur.) 
Informeer ook naar onze beurtenkaarten.

Indien u een specifieke vraag heeft, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Alle lesdata staan op onze jaarkalender die heel eenvoudig via onze website  

www.DansschoolDancar.be gedownload kan worden.

Onze GRATIS proeflessen-week gaat door tijdens de eerste volle week van september.   

Onze tweede GRATIS proeflessen-week gaat door tijdens de tweede volle week van januari .

Lesdata

Onze tarieven

Ontdek naast ons recreatief gamma ook ons competitief aanbod! 

Zo werden onze wedstrijdformaties al meerdere malen Vlaams & Belgisch kampioen!!



Bar Dançar Aperitief | Tapas | Snacks | Lunch

Drinks | Diner | Dessert

Reserveren via: bar@dansschooldancar.be | +32 (0)472 405 840

Bar Dançar Hoogleedsesteenweg 408, 8800 Roeselare
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Creatieve & exclusieve dans-, sport en fitnesskledijdans-, sport en fitnesskledij

Met een winkelruimte van 450m2 concentreren  

wij ons op jouw recreatief, competitief, show 

en/of entertainment- danskledij. Meer nog; ben 

jij op zoek naar een op maat gemaakt design 

of eerder een gepersonaliseerde, recreatieve 

outfit? Dan vond jij zonet de geschikte partner. 

Wist je dat wij ook polo’s, t-shirts, rugzakken, 

hoodies,… personaliseren in ons eigen atelier?

12 www.Creativo-Costumes.be

‘Ontdek dé winkel voor creatieve en exclusieve dans-, 

sport- en fitnesskledij!’ 
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Wij specialiseren ons in het op maat creëren van  

creatieve, exclusieve danskledij en dit met de puntjes 

op de i voor alle show, recreatieve & competitieve 

doeleinden.  

Van een kennismakend gesprek, een gedigitaliseerd,  

realistisch 3D design tot de opmeting,  

patroonontwikkeling, creatie, pro-actieve opvolging,  

productie, afwerking en uiteindelijk levering.

Creativo ‘Creative & Exclusive Dance Wear’ | Leenakkerstraat 2 | 8791 Beveren-Leie, Waregem

info@creativo-costumes.be +32 (0)472 405 840



Dans-, sport- &
adventurekampen

Dançar Allround
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Dançar breidt uit en organiseert gloednieuwe  

dans-, sport- & adventure kampen in  

West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en  

Antwerpen!!

Van 2,5 jaar, kids, lager onderwijs,  

middelbaar tot jeugd en studenten! 

We maken er een onvergetelijk kamp  

van met een keuze uit dans, sport,  

adventure & E-sport! 

Informeer NU:

Info@DansschoolDancar.be

www.DansschoolDancar.be

+32 (0)472 405840

NIEUW!



Huur ons  
Creativo busje 
met of zonder chauffeur

Drive or be driven,  
but enjoy anyway.

8 zitplaatsen - vol lederen interieur - dubbel automatische schuifdeuren - ruime bagageruimte

Airconditioning - Zetelverwarming - GPS - Panoramisch dak - USB

Creativo ‘Creative & Exclusive Dance Wear’ | Leenakkerstraat 2 | 8791 Beveren-Leie, Waregem

info@creativo-costumes.be +32 (0)472 405 840

programma seizoen 2021-2022 15



www.DancarProductions.be | info@dancarproductions.be | +32 (0)472 405840

Wij tillen uw event, bedrijfs- en/of privéfeest naar een next level. 

Informeer vrijblijvend naar een op maat gemaakte offerte: 

Hosts, hostesses, dancers, special acts...
Professional & allround entertainment agency based in Belgium


