
            NVS Squaredansweekend    

16 en 17 november 2019 

Wat is squaredansen?  

American square dance zijn dansen voor vier paren in een vierkant. Elke dans is 
opgebouwd uit een groot aantal basisfiguren die de dansers aangeleerd hebben, met 
Amerikaanse namen zoals “Allemand left”, “Swing (your partner)”, “Promenade”. De 
caller roept de figuren af in steeds wisselende volgorden, zodat de dansers alert 
moeten blijven en elke nieuwe danstip een verrassing is. De muziek is gebaseerd op 
Amerikaanse country muziek.  
 

Dansplezier 

Op dit weekend zijn zowel beginnende als gevorderde dansers welkom. Je hoeft niet 
als paar te komen, veel dames kunnen ook goed als heer dansen, en er wordt vaak 
van partner gewisseld. Wij dansen in gewone vrijetijdskleding, en squaredanskleding 
mag natuurlijk ook. Prettig zittende schoenen is verder al wat je nodig hebt. 
 
Het thema van dit weekend is “Lovesick Blues”. Neem een extra zakdoek mee!  
 

Over het weekend  

We hebben gezamenlijk een warme maaltijd, ontbijt, en lunch. In de ochtend is er 
een gezamenlijke koffiepauze. En om alles draaiende te houden doet iedereen een 
aantal keren corvee.  
 
Het weekend wordt geopend op zaterdagmiddag 16 november om 14:00 uur 
(ontvangst vanaf 13:30 uur) en sluit zondagmiddag 17 november om 16:00 uur. Kijk 
voor meer details op www.nvs-dance.nl. 
 

Staf  
Caller Erik Pluylaar 
Zakelijke leiding Martha Pluylaar 

Aanmelden 

Aanmelden kan via de NVS website: www.nvs-dance.nl  
Voor vragen en aanmeldingen per e-mail: square@nvs-dance.nl 
Telefonisch: 085 – 0160468.  
 

Prijzen Lid Niet-lid  Locatie 
vanaf 27 jaar € 65,00 € 75,00  Nivon huis het “ABK Huis” 

Hallseweg 12 
6964 AM Hall (bij Eerbeek) 

16 t/m 26 jaar € 50,00 € 57,50  
13 t/m 15 jaar  € 32,00  
 

Beddegoed en handdoeken kunnen van het huis gehuurd worden.  
 
Als je Nivonlid bent, neem dan je lidmaatschapskaart mee!  
Vroegboekkorting: Trek € 10,- af van de prijs bij aanmelden en betalen vóór de 
sluitingsdatum (2 november), voor deelnemers vanaf 16 jaar.  


