Onderdeel van Balletschool Zeewolde is de talentklas voor getalenteerde
leerlingen vanaf 10 jaar. Om tot deze klas toegelaten te worden dient men
een auditie af te leggen. Zij verzorgen optredens, promoties, modeshows
voor instellingen en bedrijven door heel Nederland.

o.l.v Tilly Verhaar-Rutte
Gedempte Gracht 5
3894 BA Zeewolde
Tel. 036 523 63 93
www.balletschoolzeewolde.nl
Tilly Verhaar-Rutte,
gediplomeerd balletpedagoge, kreeg haar opleiding aan de Scapino
Dansakademie in Amsterdam. Met haar specialisatie in jazzballet naast haar
hoofdvak klassiek ballet, studeerde zij af in 1980. Vervolgens was zij werkzaam
als danseres bij vele televisie- en theatershows o.a. bij:
Mini en Maxi,
André van Duin,
Corrie van Gorp,
De Mounties,
De Showbizzquiz
Ron Brandsteders Bella beer,
Barrie Stevens Dancers en
veel (inter-)nationale sterren.
Nu heeft zij de algehele leiding over Balletschool Zeewolde. Tevens is zij als
regisseuse werkzaam voor toneel- en musicalvoorstellingen.
Bovendien is zij actief als choreografe voor commercials, modeshows,
openingsfestiviteiten, entertainment en promoties, maar ook voor
voorstellingen van haar eigen leerlingen.

Breng een bezoekje aan onze website www.balletschoolzeewolde.nl
of volg ons via facebook.

Bij Balletschool Zeewolde wordt lesgegeven in alle dansdisciplines:
A.D.V. lessen, klassiek ballet, jazzdance, streetdance, moderne dans, tapdance, boys
class, danspilates, streetjazz, spitzen en modernjazz. Ook heeft de Balletschool een
musicalafdeling waar de leerlingen les krijgen in dans, zang en toneelspel.
REGLEMENT:
• Het seizoen loopt van de eerste volle week in september t/m de laatste volle
week van juni.
• In principe worden alle leerlingen ingedeeld naar leeftijd en nivo.
• Er geldt een kledingvoorschrift; danskleding aanschaffen in overleg met de
docent.
• Opzeggen van de lessen kan per 1 januari en 1 juli van het kalenderjaar.
• Bij tussentijdse aanvang van de lessen wordt het lesgeld in overleg met de
school vastgesteld.
• Bij in gebreke blijven van betaling kan de leerling de toegang tot de lessen
ontzegd worden.
• Bij het toezenden van betalingsnota’s wordt € 2,50 administratiekosten in
rekening gebracht.
• Eventuele incassokosten zijn voor rekening voor de lesgeldplichtige.
BETALINGEN:
1. Contant of met pin aan de balletschool.
2. Per bank op rekeningnr. NL 87 INGB 000 77 45 553 t.n.v. Balletschool Zeewolde.
3. Per automatische incasso.
Het verschuldigde lesgeld wordt voldaan bij maandelijkse vooruitbetaling:
te weten vóór aanvang van de nieuwe maand.
REDUCTIEREGELING:
Indien meer leden uit een gezin zijn ingeschreven, geniet het tweede en volgende lid
10% korting. Dit geldt ook voor het volgen van meerdere lessen per week.

Bij Balletschool Zeewolde wordt op verantwoorde wijze les gegeven in
de verschillende vormen van de danskunst.

Dans • Beweeg • Ontspan • Spring • Swing
Dansen is gewoon plezier!
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o.l.v. Tilly Verhaar-Rutte

Gekwalificeerde balletschool Nederlandse Brancheorganisatie NBDO-Dansbelang.
Lid Nederlandse Beroepsvereniging voor Dansprofessionals.
Bij Balletschool Zeewolde wordt uitsluitend lesgegeven door gediplomeerde
dansdocenten.

