
Dansen bij Dansstudio Deminky´s in Wormer 
 
Dansen is een leuke en gezellige bezigheid. Dat merk je direct als je bij ons les krijgt. Met ons 
enthousiasme, jarenlange ervaring, professionele aanpak en de passie voor het dansen, bezorgen we 
onze leerlingen een fijne en gezellige avond, waar je op een leuke manier in beweging bent en goed 
les krijgt. Wij kiezen er bewust voor om geen commerciële dansfabriek te zijn en om gezelligheid en 
de kwaliteit van het dansen in goede balans met elkaar te brengen. Je zult bij ons dan ook geen 
massale en overvolle clublessen vinden. Dat geeft ons de ruimte en gelegenheid om aan elke leerling 
voldoende individuele aandacht te geven. Wij ontwikkelen zelf onze manier van lesgeven en stemmen 
deze op de lesgroepen af. Naast de basisprogramma’s van de verschillende dansen ontwikkelen we 
regelmatig ook zelf dansfiguren en choreografieën. 
 
Wij geven les in Stijldansen, Salsa, Zumba en modedansen aan alle leeftijdsgroepen, vanaf beginners 
t/m gevorderden. Elke 6 tot 8 weken organiseren wij ook een dansavond met een thema. Je mag op 
de danslessen en vrijdansavonden altijd introducés meenemen. 
 
Alle lessen beginnen met een warming-up, waarna we met de lesprogramma’s beginnen. 
In overleg met ons is een proefles, evenals wekelijkse instroom altijd mogelijk. 
 
Stijldansen 
Op onze professionele wijze bieden wij je de mogelijkheid om alles uit een danscursus te halen. Of je 
nu komt voor plezier en gezelligheid of om meer met de technische aspecten van het dansen bezig te 
zijn, bij ons is het allemaal mogelijk. Wij staan klaar om aan je wensen op het gebied van Latin en 
Ballroom tegemoet te komen. In onze lessen maak je kennis met de Engelse Wals, Tango, Slow 
Foxtrot, Weense Wals, Quickstep, Samba, Cha Cha, Rumba, Paso Doble en Jive. 
Tijdens onze lessen maken we gebruik van zowel de wat klassiekere als moderne popmuziek. 
Stijldansen leren gaat best snel. Na de 1e les kun je bij ons al de basis van de Quickstep en de  
Cha Cha dansen. 
 

 
 
Salsales 
In de Salsalessen kun je van ons creativiteit, originaliteit en een eigen kijk op het dansen verwachten. 
Spelenderwijs leren we je de Salsa dansen. De nadruk ligt hierbij op het uitvoeren van de 
basisbewegingen en het leren horen en voelen van het salsaritme. Ook leren we je om goed te sturen 
en je danspartner te volgen. Qua dansstijl zijn wij meer gericht de LA style, maar daar zijn we niet 
eenkennig in. Ook de Cuban Style en de Puerto Ricaanse Style komen aan bod. Op deze manier 
worden alle stijlen gecombineerd tot een freestyle Salsa, waarbij elke leerling die zijn/haar eigen 
dansstijl eruit kan ontwikkelen. 
Wij leren je zoveel mogelijk vloeiende figuren en bewegingen, en diverse manieren om al dansend 
van de zaal gebruik te maken, zodat je uiteindelijk al vrij vlot op salsamuziek kunt dansen. 
    

                                                                                             
                                              
 
 
 
 
 



Salsa Solo 
Bij ons kun je ook op Salsales als je geen danspartner hebt. Wij hebben een aparte cursus salsa solo, 
waarbij iedereen, zowel dames als heren, solo danst.  
Deze cursus is geschikt voor iedereen die graag salsa wil leren dansen! 
In een kalenderjaar zitten drie seizoenen van elk tien danslessen verdeeld over drie maanden.  
Ben je benieuwd of salsa bij je past? Kom dan gerust eens langs voor een proefles! 
 

                                            
 
Bruidsparen en Privélessen 
Trouwen is een unieke gebeurtenis in je leven. Een speciaal moment tijdens je trouwdag is de 
openingsdans. Het is het moment om te stralen en te dansen terwijl alle ogen op je gericht zijn. 
Dansstudio Deminky’s is gespecialiseerd in het begeleiden van bruidsparen bij het instuderen van de 
openingsdans. In feite is alles mogelijk, bijvoorbeeld een foxtrot, Dirty Dancing, Salsa, een dans op je 
favoriete liedje, een complete show of een medley van verschillende dansen. Wij helpen je bij de 
keuze van de juiste muziek en dans. 
De meeste bruidsparen nemen privéles. Met een privéles krijg je 1 uur lang alle aandacht en kan er 
gewerkt worden aan je eigen openingsdans. Begin op tijd met je privélessen. Houd rekening met 4 of 
5 privélessen om een openingsdans te leren. Naast de privélessen krijg je ook de gelegenheid om het 
geleerde te oefenen. Neem voor meer informatie of het boeken van een privéles tijdig telefonisch of 
per email contact met ons op. 
 

  
 
Zumba: Dans je fit en slank 
Zumba betekent snel bewegen en plezier en lol hebben en is een dance-workout die is gebaseerd op 
Latijns Amerikaanse dansen. De lessen zijn voor iedereen toegankelijk, ongeacht leeftijd, 
danservaring of conditieniveau. Aan de Zumbalessen kun je zonder partner deelnemen. Het doel van 
Zumba is om op ontspannen en plezierige wijze bezig te zijn met je conditie en het verstevigen van je 
spieren. Een goede eenvoudige workout in combinatie met een gezond eetpatroon kan er ook toe 
leiden dat je de overtollige kilo’s verliest. 
 

                                                                                            
 
Voor meer informatie over een van onze cursussen kun je terecht op onze website 
www.dansstudiodeminkys.nl. 
 
Je kan ook altijd telefonisch (06-29424634) of per email (info@dansstudiodeminkys.nl) contact 
met ons opnemen. 
 
 


