
SALSAWORKSHOP 

Salsa- en merengueworkshops zijn HOT! Moet je een vrijgezellenfeest, familiefeest of studentengala 
organiseren en wil je gewoon een middag of avond lekker los gaan? Boek dan deze salsaworkshop! 

Een salsaworkshop is leuk voor iedereen: jong, oud, stijf, lenig, muzikaal of niet, het maakt niet uit! Wij 
verzorgen workshops voor de meest uiteenlopende groepen. Een vrijgezellenfeestje met alleen dames? 
Geen probleem! Een familiefeest of studentengala waarbij u uw gasten een beetje wilt opwarmen? Ook 
geen probleem! 

Gewoon een uur of langer swingen op heerlijke tropische klanken en vooral veel plezier maken samen? 
Dan is de salsaworkshop echt een aanrader. 

In het tweede deel van de workshop leert u de Merengue. Merengue is veel eenvoudiger om te leren en 
wordt gedanst op zeer vrolijke muziek. 

De merengue bestaat uit een relatief eenvoudige basispas en 
is daarom vrij makkelijk aan te leren. Op grappige wijze leert u 
naast de basispassen ook leuke figuren, die gegarandeerd op de 
lachspieren werken. 

Omdat de workshops zeer laagdrempelig zijn, kunnen de 
geleerde danspassen eenvoudig op elk soort feest in de praktijk 
worden gebracht. Dansliefhebbers zullen van de gelegenheid 
gebruik kunnen maken om dansfiguren te leren. Hoe sneller 
de groep het oppakt, hoe sneller wij gaan. Het is dus geen 
standaard workshop, maar per keer afgestemd op de groep. De 
feestgangers zien de salsaworkshop als een gezellige vorm van 
ontspanning. 

De workshop wordt op de door u gewenste locatie gegeven, maar wij kunnen u natuurlijk ook een 
prachtige en sfeervolle ruimte aanbieden. Door heel Nederland hebben we meer dan 125 locaties.

Tijdens de salsaworkshop van 1½ uur is er meer tijd om de geleerde
passen in de praktijk te brengen en kunt u langer ontspannen genieten 
van de geleerde salsa- en merenguepassen. Bij vrijgezellenfeesten zal 
tijdens de uitgebreide salsaworkshop van 1½ uur de docent ook een 
dansje maken met de vrijgezel uiteraard.

Wij bieden op meer dan 50 locaties in Nederland ook speciale 
salsapakketten aan, bestaande uit een salsaworkshop en aansluitend 
tapas eten of een tropisch diner. Klik hier en bekijk per plaats wat de 
mogelijkheden zijn.

Klik hier voor een prijsoverzicht.

Surf naar www.salsaworkshop.org voor meer informatie.

http://www.salsaworkshop.org/salsa-workshop-particulieren/locaties
http://www.salsaworkshop.org/salsa-workshop-particulieren/prijsoverzicht
www.salsaworkshop.org

