
                    NVS Zomerkamp            

27 juli t/m 3 aug 2019 

Wat is het NVS zomerkamp?  

Het Zomerkamp is een kamp voor jong en oud, een week lang. Vol met English 
country dance en American square dance, voor beginnende en gevorderde dansers. 
Daarnaast staan er ook internationale dansen en rapper sword (een vorm van 
traditionele Engelse zwaarddans) op het programma. Er zijn dagelijkse zang- en 
muziek workshops, met aan het eind van het kamp een presentatie van de behaalde 
resultaten. Bij voldoende deelname zijn er voor de kinderen van 4 tot en met 12 jaar 
kinderactiviteiten.  
 

Op het kamp kun je ook relaxen en sociale contacten opbouwen, vernieuwen of 
verdiepen. Vaak heeft het zomerkamp ook een thema, zoals Circus, Musicals, 
Goede oude tijd. Misschien inspireert je dat om je te verkleden, een act op te voeren, 
liedjes of verhalen te maken of op te zoeken en mee te brengen. Je kunt er ook 
alleen gezellig naar kijken, niets moet.   

Over het kamp  

Je hebt de keuze tussen kamperen of slapen in de kampeerboerderij, meedoen met 
de gezamenlijke warme maaltijden of je eigen potje koken. In de ochtend is er een 
gezamenlijk koffie-uurtje met thee, koffie en limonade. Voor je ontbijt en lunch kun je 
deze zaken ook van de keukenkar halen en meenemen naar een picknicktafel of je 
tent. Op één van de avonden is er kampvuur met zang, lekkere hapjes en 
gezelligheid. Om alles draaiende te houden doet iedereen een aantal keren corvee.  
 

Het kamp wordt geopend op zaterdagmiddag om 16:00 uur en sluit de volgende 
zaterdag ’s morgens om 10:00 uur. De nadruk ligt op het recreatieve dansen. Wij 
dansen voor ons plezier! We dansen in gewone vrijetijdskleding. Prettig zittende 
schoenen is verder al wat je nodig hebt. Houd wel rekening met dansen buiten, op 
een harde tegel- of stenen vloer. Kijk voor meer details op www.nvs-dance.nl. 
 

Staf  
Zakelijke leiding Jim Calderhead en Justin Tabak 
Dansleiding Engels Nicolas Broadbridge en Simone Verheyen 
Dansleiding Square Erik Pluylaar 
Internationaal Liesbeth Krijgsman 
Rapper sword René Duijve 

Aanmelden 

Aanmelden kan via de NVS website: www.nvs-dance.nl  
Voor vragen, en aanmeldingen per e-mail: zoka@nvs-dance.nl 
Of tel: 085 - 0160468 
 

Prijzen  Met maaltijd  Locatie 

vanaf 27 jaar € 175 € 241,50  Kampeerboerderij “De Haverkamp” 
16 t/m 26 jaar € 160 € 226,50  Vierblokkenweg 3 

13 t/m 15 jaar € 105 € 171,50  7255 MZ Hengelo (Gld) 
4 t/m 12 jaar €   85 € 151,50   
2 t/m 3 jaar €   --- €  60,00   
Vroegboekkorting Trek € 10,- af van de prijs bij aanmelden en betalen vóór 13 juli,  

voor deelnemers vanaf 16 jaar.  
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