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PIROUETTE-DAG 
 

 
Op zaterdag 11 maart 2023 viert Danscentrum Pirouette feest ter ere van het 35-jarig 
bestaan, en dit willen ze graag doen met al hun leden, vrienden en familie! Iedereen is welkom 
om samen te genieten van een dagje vol diverse activiteiten, maar ook een gezellig hapje 
en drankje. Dit allemaal in het prachtige domein van het Sint-Victor Instituut Alsemberg 
(Brusselsesteenweg 20, 1652 Alsemberg). Om 11u00 openen wij onze viering met een 
dansworkshop, en vanaf 12u00 staat het Pirouette-team klaar om iedereen te ontvangen, 
doorlopend tot 20u00. 
 
Behoor jij met jouw gezin tot de Pirouette-familie? En wil jij graag deze dag mee vieren met de 
gehele dansschool? Laat ons dit dan zeker weten vóór zondag 5 maart via onderstaande link:  
 
https://forms.gle/yXrmToyFPV3LUEvg7 
 
Zo krijgt elk Pirouette-gezin een persoonlijke uitnodiging voor onze “Pirouette-dag”. Aan 
deze uitnodiging zal er voor elk Pirouette-lid één gratis consumptie aan vasthangen. Vul 
dus zeker bovenstaande link in om jouw consumptie niet te mislopen! 
 
Ook niet Pirouette-leden zijn natuurlijk welkom om er samen met ons een feestelijke en 
gezellige dag van te maken!  
 
 
 
 
Wat mag je op onze “Pirouette-dag” verwachten?  
 
 

1. RANDACTIVITEITEN 
 
Gedurende de hele Pirouette-dag zullen er heel wat randactiviteiten doorgaan, waarbij 
iedereen zich helemaal kan uitleven. Zo geraak jij nooit verveeld!  
 
Doorlopend zullen er springkastelen aanwezig zijn, en zijn er ook heel wat spelletjes ter 
beschikking zoals reuze vier-op-een-rij, kubb, reuze badminton, parachute, reuze mikado, 
basketbal gooien, … 
 
Voor wie zijn dansbeentjes wil losgooien, is er een silent disco voorzien:  

• Onze feestelijke, meezing kinderdisco zal doorgaan van 14u30 tot 15u30.  
• Als afsluiter van onze Pirouette-dag is er ook een silent disco party van 17u30 tot 

19u30, waarin heel wat hits van vroeger en nu aan bod zullen komen, feest! 
 
Daarnaast kunnen de creatievelingen onder ons hun talent kwijt binnen ons crea-atelier, waar 
heel wat knutselmateriaal aanwezig zal zijn. Zijn er eventueel ook durvers die zich graag willen 
laten schminken of een leuke haarstijl wil uitproberen? Dan kan dit allemaal!  
 
De dansliefhebbers onder ons kunnen zich ook helemaal uitleven bij onze TikTok en Just 
Dance stand:  

• Heb jij zin om een originele TikTok te maken omtrent het 35-jarig bestaan van de 
dansschool? Waag dan zeker jouw kans!  

• Of daag je jezelf liever uit om de hoogte score te halen bij Just Dance? Doe dan zeker 
mee, want jij maakt elke uur kans om de winnaar-van-het-uur te worden!  
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2. RANDANIMATIE 
 
Om onze Pirouette-dag vast te leggen doen we dit door middel van een Photobooth caravan! 
Met allerlei leuke props kan jij een fijne herinnering maken aan onze 35-jarige viering. Zo is er 
voor iedereen de mogelijkheid om zijn/haar photobooth polaroid mee te nemen naar huis, en 
kan jij dus talloze, zotte, leuke foto’s maken met jouw vrienden, familie, … 
 
Danscentrum Pirouette zou vandaag de dag Pirouette niet zijn zonder alle dansers, ouders, 
docenten en bestuursleden die de voorbije 35 jaar de dansschool heel wat mooie en fijne 
momenten heeft laten beleven! In ons mini memory lane hoekje, zullen wij dan ook heel wat 
beeldmateriaal uit de voorbije jaren voorzien, om even terug te blikken naar deze momenten.  
 
Geen viering zonder een Pirouette-tombola natuurlijk! Doorheen de dag kan iedereen zich 
hiervoor aanmelden door een schiftingsvraag in te vullen, en wie weet ben jij de gelukkige 
winnaar van onze tombola. Wat er te winnen valt, zal je ter plaatse ontdekken, spannend!  
Op het einde van de dag zullen wij met een onschuldige hand de gelukkige winnaar bekend 
maken. Indien je niet meer aanwezig bent, brengen wij jou nadien persoonlijk op de hoogte.  
 
Tot slot zal er ook de mogelijkheid zijn om een kijkje te nemen binnen onze Pirouette-
merchandise. Wie van de dansers dus graag zijn/haar Pirouette-collectie wil uitbreiden, krijgt 
hier op onze Pirouette-dag zeker de kans voor.   
 
 

3. DANSWORKSHOPS 
 
Er zullen verscheidene dansworkshops doorgaan voor de allerkleinsten tot volwassenen, 
en dit in verschillende dansstijlen. Zo bieden wij iedereen de kans om tijdens onze Pirouette-
dag te kunnen ontspannen en genieten tijdens één van onderstaande dansworkshops:  
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KORTE TOELICHTING DOCENTEN 
 

Liesl Luckx is leerkracht in het buitengewoon onderwijs en heeft zich verdiept binnen jazz, 
modern en klassiek ballet. Naast talloze stages in het binnen- en buitenland, kreeg ze de 

kans om op stage te gaan naar New York, met een optreden als kers op de taart. Liesl heeft 
vandaag de dag haar grote droom verwezenlijkt: dansles geven aan kinderen, jongeren en 
volwassenen met een beperking. Zo is G-dans een gevestigde waarde binnen Pirouette. 

Dario Vanden Steen kent een brede scholing in onder andere hiphop, commercial en latin. 
Momenteel is Dario zelf nog actief als danser bij productiehuis FABRIC MAGIC,  

waar hij o.a. deelneemt aan optredens zoals het Schlagerfestival en Tien Om Te Zien. 
Daarnaast is hij ook al 4 jaar te zien in de Ketnetreeks #LikeMe en videoclips voor  

De Ketnetband, Jeffrey Heesen, The Starlings en Stromae. 

Julie Vanderwaeren is oprichtster van Wonder-Wel, waar ze een plek wil bieden aan 
kinderen en hun ouders om even tot rust te komen en samen te genieten. Julie heeft 

jarenlang dansles gegeven aan kinderen, en heeft nadien een extra passie gevonden. Ze 
heeft zich verdiept in de wereld van yoga met allerlei workshops en opleidingen, en wil via 

deze weg haar droom waarmaken: anderen een plek aanbieden om zichzelf te zijn. 

Lieze Robbrecht heeft al jarenlang een grote passie voor dans, en heeft zich  
hoofdzakelijk ontwikkeld als danseres binnen de dansstijlen jazz en hiphop. Daarnaast 

behaalde ze haar diploma dansdocent bij Danskant vzw, waar ze ook dansinstructeur werd. 
Lieze deelt met veel plezier haar passie en jarenlange ervaringen binnen de  

danswereld mee aan jonge, toekomstige danser(tje)s. 

Lana Verkest is een all-round danseres met heel wat ervaring in verscheidene dansstijlen: 
modern, jazz, hiphop, latin, disco, maar nog zoveel meer. Ze volgt een professionele 

dansopleiding aan !de Kunsthumaniora Hedendaagse Dans en maakt deel uit  
van de danscompagnie ‘Compani-One’. Voorbije jaren heeft ze mooie prestaties  

behaald op talloze wedstrijden, en kon je haar spotten in Belgium’s Got Talent 2019. 

Keanu Sinnaeve heeft zijn passie gelegd binnen de moderne dans, en is uitgegroeid tot 
een ervaren danser en choreograaf. Hij is afgestudeerd aan de Fontys Hogeschool voor de 
Kunsten en heeft talloze workshops gevolgd in het buitenland: o.a. Spanje, Israël, Italië en 
Engeland. Keanu richtte zijn eigen dansgezelschap op, BASTA, waar hij reeds mee in de 
prijzen viel, en staat vandaag de dag ook nog op verscheidene podia in diverse landen.  

 

Wil jij graag deelnemen aan één of meerdere dansworkshops? Schrijf je dan zeker in via onze 
inschrijvingspagina op Ledenbeheer (www.ledenbeheer.be à inloggen à Danscentrum Pirouette vzw zoeken).  

• Per dansworkshop = €3. 
• In ruil voor jouw inschrijving hangt er een consumptie aan vast ter waarde van €3, die 

ontvang je na de workshop met onze bonnetjes.  
 

Opgelet: 
Bovenstaande informatie geldt niet voor de G-Dans workshop, deze is vrij toegankelijk.  
 
Pirouette-leden krijgen voorrang en kunnen zich inschrijven vanaf woensdag 15 februari. 
Plaatsen zijn beperkt, dus wacht zeker niet te lang met inschrijven! 
 
Niet Pirouette-leden kunnen zich inschrijven vanaf zondag 26 februari, op voorwaarde dat er 
nog plaatsen beschikbaar zijn.  
 
Inschrijven voor de dansworkshops is mogelijk tot en met woensdag 8 maart.  
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4. HAPJE & DRANKJE 
 
Heb jij zin in een lekkere maaltijd? Dan zal er voor jou een foodtruck aanwezig zijn, die jouw 
grote honger kan stillen. Daarnaast zullen er ook heel wat extra snacks en lekkernijen te vinden 
zijn zoals een suikerspin, smoutebollen, pannenkoeken, … Smullen maar! 
 
Ook wordt er natuurlijk wat voorzien om te drinken, zodat niemand met een dorst naar huis 
hoeft te gaan. Heb jij zin in een frisdrank? Of toch eerder een lekker koud biertje of glaasje 
cava? Wij bieden het allemaal aan! 
 
Kom jij liever tijdens de middag, tijdens de avond of ben je juist een hele dag aanwezig? Al het 
eten en drinken zal gedurende de hele Pirouette-dag voor jou beschikbaar zijn! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer informatie? Bijkomende vragen? 
pirouette@dancepirouette.be 

0470 29 24 16 


