
WORKSHOP 
BROCHURE

ALLES OVER PDC | WORKSHOPAANBOD 
ARRANGEMENTEN | LOCATIES

PRIJZEN | VOORDELEN



DANS
▪ Linedance
▪ Burlesque
▪ Cheerleading
▪ Twerk
▪ Buikdansen
▪ Dance Dance Dance
▪ 70’s Disco
▪ 80’s Disco
▪ 90’s Dance
▪ Afrikaanse dans
▪ Bachata
▪ Flashmob
▪ Salsa
▪ Kizomba
▪ Musical Brood Snijden 
▪ Belle en het Beest
▪ Musical Grease
▪ Musical Sisteract 
▪ Latin Dance
▪ Chairdance
▪ Moulin Rouge
▪ Dancehall
▪ Rock ‘n Roll
▪ Vogue
▪ Bollywood ONZE

 WORKSHOPS

Wij bieden meer dan 45 workshops aan!
Ons workshopaanbod bestaat uit:

ACROBATIEK
▪ Paaldansen 
▪ Aerial Hoop
▪ Aerial Silk
▪ Acroyoga

CREATIEF 
▪ Smartphone 
   fotografie
▪ Handletteren
▪ Paint a Drag
▪ Pimp mijn doos

MAKE UP
▪ Basis Makeup 
▪ Avond Makeup
▪ Bruidsmake Up
▪ Glam Makeup
▪ Festival Makeup
▪ Lipart

 

18+
▪ GoGo Dancing 
▪ 50 shades of grey
▪ Naakttekenen
▪ Naaktschilder
▪ Pimp mijn Tarzan
▪ Striptease
▪ Lapdance
▪ Coyote Ugly
▪ Magic Mike
▪ Sexy pole

SPECIALS
▪ Cocktail
▪ Be a model

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!

COMBINATIES
Alle dansworkshops 
zijn te combineren.

▪ Pole & Twerk
▪ Pole & Burlesque



 DINER ARRANGEMENTEN
Willen jullie genieten van een heerlijk diner na de workshop?  Laat ons dit voor jullie uit 
handen nemen. We werken met verschillende partners samen in verschillende steden 
die jullie willen verwelkomen met een speciaal arrangement met korting! 

PRIVATE DINNER
Diner in een knusse en intieme omgeving 
bij onze private dinner arrangementen. 
Kies je eigen menu, afgestemd op jouw 
wensen en geniet!

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 pas-
sende offerte. Heb je vragen over het over-
nachten? Neem contact met ons op!



PRIJZEN

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.      €175   1 t/m 5 pers.      €195   1 t/m 5 pers.     €225  
5 t/m 10 pers.   €275   5 t/m 10 pers.   €295   5 t/m 10 pers.   €325
vanaf 10 pers.   €27,50  p.p.  vanaf 10 pers.    €29,50 p.p.  vanaf 10 pers.   €32,50 p.p.

Wanneer een workshop plaatsvindt op een eigen of externe locatie, word er €0,35 cent
per km aan reiskosten en €6,50 per persoon aan toeslag in rekening gebracht.  
Is de reistijd langer dan 1,5 uur? Dan rekenen wij €100 EXTRA reiskosten.

PRIJZEN WORKSHOP SPECIALS
Boek je een special workshop? Dan gelden hier andere prijzen voor. De workshop specials 
zijn te boeken vanaf 10 personen. De kosten hiervan zijn €37,50 per persoon. 

Onder de specials vallen de volgende workshops: 
Naakttekenen ▪ Naaktschilderen ▪ Paint a Drag ▪ Cocktail  ▪ Be a model            
50 shades of grey ▪ Make up workshops ▪ Combinatie workshops
Pimp mijn Tarzan ▪ Pimp mijn Doos ▪ Handletteren
Smartphone fotografie ▪ Musical ▪ Magic Mike

Kijk voor de actuele prijzen op onze website

VOORWAARDEN
www.paaldansstudio.nl



 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

▪ Zwolle
▪ Amersfoort
▪ Gent (BE)
▪ Antwerpen (BE)
▪ Brugge (BE)



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



SFEERIMPRESSIE



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


