
studio minne

Verschil lende dansformules  
op maat  voor  het  huweli jkspaar.



Studio Minne Wedding  
b iedt  verschi l lende formules  aan,  vol ledig  afhankel i jk  
van de wensen van het  huweli jkspaar  en op maat  van 

het  vooropgestelde  budget.

Het  aanleren van een openingsdans  op muziek 
die  de  bruid en bruidegom zelf  samenstel len?

Solo- lessen voor  de  bruid of  bruidegom?
Groepslessen voor  de  bruidsmeisjes?

Een act  of  dans  met  een grappige  toets?
Begeleiding t i jdens  het  maken van de dans  

zodat  de  dans  op een hoger  niveau get i ld  wordt?

Het kan allemaal !

Intakegesprek met bruidspaar : 
Het bruidspaar geeft aan wat ze voor ogen hebben en wat ze 
verwachten.
€35

Privéles bruid of bruidegom : 
Een privéles duurt 1 uur. De focus en inhoud van de les wordt op 
voorhand besproken zodat er doelgericht getraind kan worden.
€35/les

Privéles bruid en bruidegom openingsdans : 
Een privéles duurt 1 uur. De focus en inhoud van de les wordt op 
voorhand besproken zodat er doelgericht getraind kan worden. 
Muziek wordt samengesteld door bruidspaar.
€45/les

Aanleren van choreografie/act aan 
bruidsmeisjes of mannen : 
1 sessie duurt 1 uur. Muziek wordt op voorhand samengesteld.
€25/pp

TARIEVEN EN FORMULES 
(excl btw - incl. danslocatie):



Contact  Studio Minne Wedding:
Liesbet  Minne

l iesbet@studiominne.be

Start tijdig met je lessen zodat je over voldoende tijd 
beschikt om alles aangeleerd te krijgen.

Een privéles duurt één uur.

Het aantal lessen die je nodig hebt om een openingsdans 
te leren, hangt af van: de lengte van jouw gekozen 
muziek, de snelheid waarop je de passen aanleert en 
kunt memoriseren, de moeilijkheidsgraad van de dans 
en het aantal verschillende danspassen die je wil 
integreren in je dans.

Het is aan te raden om te oefenen op de grootte van de 
dansvloer van je huwelijksfeest.

De lesmomenten worden op voorhand ingepland in 
overleg met het bruidspaar.

Dansschoenen laten toe dat alle bewegingen en passen 
vlot kunnen uitgevoerd worden.

ENKELE TIPS EN WAT INFO:


