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▪ Paaldansen 
▪ Aerial Hoop
▪ Aerial Silk
▪ Linedance
▪ Burlesque
▪ Cheerleading
▪ Twerk
▪ Buikdansen
▪ Make-up
▪ Dance Dance Dance
▪ Smartphone fotografie
▪ Brood snijden
▪ Lipart 

ONZE
 WORKSHOPS

Wij bieden meer dan 35 workshops aan!
Ons workshopaanbod bestaat uit:

▪ Cocktail
▪ Afrikaanse dans
▪ Bachata
▪ 70’s Disco
▪ 90’s Dance
▪ Flashmob
▪ Salsa
▪ GoGo Dancing
▪ Kizomba
▪ Musical
▪ Latin Dance
▪ Handlettering
▪ Drag make up 

▪ Moulin Rouge
▪ Dancehall
▪ Rock ‘n Roll
▪ 50 shades of grey
▪ Naakttekenen
▪ Naaktschilderen
▪ Paint a Drag
▪ Vogue
▪ Bollywood
▪ Acroyoga
▪ Pimp mijn Tarzan
▪ Pimp mijn Doos
▪ Online workshops 
   (vraag naar de 
    mogelijkheden)

Wat leuk dat je interesse hebt 
in één van onze workshops. 
Hier vind je alle informatie 
over onze workshops en ar-
rangementen. We hopen dat 
alle informatie duidelijk is en 
dat wij jullie snel mogen ver-
welkomen bij een van onze 
workshops!



 DINER ARRANGEMENTEN
Willen jullie lekker eten na een workshop? Laat ons dit jou uit handen nemen!
Ook bij onze diner arrangementen is de 11de persoon gratis! Meer weten? 
KLIK HIER VOOR MEER INFORMATIE.

 AANBOORD                                   BRUXELLES 

DE KAPITEIN                                   PASTA KANTINE

CORENMAET                        SUIKERKIST

 POPOCATEPETL                                             IETS ANDERS?

Kom “Aan Boord” in
Breda! Geniet van 
een 3 gangen diner!

De beste tafel BBQ 
vind je bij de kapitein 
in Breda kom onbeperkt
genieten! 

Geniet van een High
Wine of beer in dit
gezellige café in Breda.

Mexicaans genieten
met de lekkerste
enchiladas van Breda
bij Popocatepetl.

Geniet van een 3
gangen diner bij het
leukste biercafé in
Breda!

Kies uit een van de
heerlijke 3 gangen
menu’s bij de Pasta
kantine in Breda!

Suikerkist is een vegan proof 
urban café voor lunch, diner 
en borrels. Geniet in dit stoere 
café van Urban street food! 

Zoek je toch iets anders? Neem 
contact met ons op! Wij kijken 
samen met jou verder naar alle
mogelijkheden!



 WORKSHOP LOCATIES
Al onze workshops kunnen op verschillende locaties gegeven worden:

INTERNE LOCATIES VAN 
PAALDANSSTUDIO & DANCE CENTRE:
▪ Breda
▪ Tilburg
▪ Roosendaal

EXTERNE LOCATIES VAN 
PAALDANSSTUDIO & DANCE CENTRE*:▪
▪ Amsterdam
▪ Den Bosch
▪ Den Haag
▪ Eindhoven
▪ Utrecht
▪ Rotterdam

* extra toeslag vanwege gebruik 
   van een externe locatie 

EIGEN LOCATIE:
Volg je de workshop liever 
op  een eigen locatie? Dat kan ook! 

Neem contact met ons op 
076-7002433 |  06-48185390 (whatsapp)
Info@paaldansstudio.nl



PRIJZEN &
OVERNACHTEN

PRIJZEN
De kosten van een workshop zijn afhankelijk van het aantal personen, de duur en de wensen. 
De prijzen vind je in het volgende overzicht:

1 UUR    1,5 UUR    2 UUR

1 t/m 5 pers.      €150   1 t/m 5 pers.      €175   1 t/m 5 pers.     €200  
5 t/m 10 pers.   €250   5 t/m 10 pers.   €275   5 t/m 10 pers.   €300
vanaf 10 pers.   €25,-  p.p.  vanaf 10 pers.    €27,50 p.p.  vanaf 10 pers.   €30,- p.p.

Wanneer een workshop plaatsvindt op een eigen of externe locatie, word er €0,21 cent 
per km aan reiskosten en €4,50 per persoon aan toeslag in rekening gebracht.

OVERNACHTEN
Paaldansstudio & Dance Centre biedt de mogelijkheid aan om een overnachting te 
regelen voor groepen. Ideaal als je na de workshop nog iets te vieren hebt. De 
volgende dag kun je dan uitgerust en ontspannen richting huis. Kosten van 
het overnachten verschillen per aanbieder en per locatie. Neem contact 
met ons op voor een passende offerte. Heb je vragen over het
overnachten? Neem contact met ons op!
https://www.paaldansstudio.nl/contact/

VOORWAARDEN
https://www.paaldansstudio.nl/wp-
content/uploads/2021/07/
Algemene-voorwaarden-2021.pdf



HOE ZIET EEN WORKSHOP ERUIT?
Bij binnenkomst worden jullie ontvangen 
door een gezellige, professionele docent. 
Je mag de jassen en de tassen ophangen 
in een van onze kleedkamers. Ondertus-
sen zet de docent een welkomstdrankje 
voor jullie klaar. Wanneer jullie er klaar 
voor zijn legt onze docent uit wat je deze 
dag gaat doen. Afhankelijk van de work-
shop krijg je eerst een leuke warming up. 
Na de warming up is het tijd om te knallen 
en halen jullie met een flinke dosis humor 
alles uit de workshop!

VOORDELEN VAN 
PAALDANSSTUDIO & DANCE CENTRE
• Professionele workshopdocent die de 

workshop begeleidt
• Mogelijkheid om jezelf op te frissen na 

de workshop
• De 11de persoon is altijd gratis bij      

zowel de workshop als het diner
• Welkomstdrankje bij aankomst
• Diverse locaties naar keuze
• Ook op eigen locatie mogelijk
• Keuze uit meer dan 35 workshops

VOORDELEN



CONTACTINFORMATIE 
Wil je meer weten over onze workshops? 

Neem contact met ons op! We zijn te bereiken via de volgende kanalen:

          076 7002433     www.paaldansstudio.nl

          06 4818 5390     Paaldansstudio & Dance Centre

          info@paaldansstudio.nl    @paaldansstudio_dance_centre

CONTACT


