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in de kijker

Griekse dansgroep ‘Kalitsa’ -  
vzw KAPA bestaat 25 jaar
In 2015 viert de Griekse dansgroep KAPA haar  
25-jarig jubileum. In 1990 werd KAPA opgericht door 
Nikos Pantazis. Met veel overtuiging gaf hij zijn liefde 
voor de Griekse danscultuur door. Zijn dochter Kalitsa 
nam de fakkel over. Na al die jaren telt KAPA een  
100-tal leden. Marc Raemdonck, PR-verantwoordelijke 
van de vereniging, vertelt je meer over KAPA, Griekse 
dans en het feestjaar.

 

KAPA dompelt haar leden onder in de aparte sfeer 
van de Griekse volksdans. Is Griekse dans over heel 
Griekenland hetzelfde?
Neen, elke streek heeft zijn eigen typische dansen en 
choreografie. In onze dansgroep leer je de authen-
tieke dansen. Regelmatig nodigen we professionele 
Griekse dansleraars uit voor dansstages.

Wordt Griekse dans gedanst in duo of allemaal 
samen?
De meeste dansen wordt samen in een open kring 
gedanst maar er zijn ook dansen waar je solo, in duo 
of met 3 of 4 personen danst. 

Kan je wat meer vertellen over de lessen?
Voor volwassenen organiseren we naast de weke-
lijkse lessen voor gevorderden ook workshops voor 
beginners. Vanaf 6 jaar kunnen kinderen bij ons om 
de twee weken op zondagnamiddag terecht. Behalve 
tijdens de vakantieperiodes gaan de lessen elke week 
door, afwisselend op vrijdag- of zondagnamiddag. 
Voor kinderen is dit om de twee weken op zondagna-
middag. Alle lessen gaan door in de turnzaal van de 
school CADE. Voor de volwassenen zijn er op dinsdag-
avond ook lessen in het Pius X-centrum te Mechelen. 

Zondag 20 september houden jullie een opendeurdag 
in CC ’t Aambeeld.
Van 11 tot 17 uur valt er heel wat te beleven! Er zijn 
workshops Griekse dans en koken, optredens, je kan 
foto’s nemen in Griekse kledij, is er een tentoonstel-
ling, je kan genieten van ouzerie met mezze en Ouzo… 
De inkom is gratis. 6 december sluiten we er het 
jubileumjaar af met een slothappening.  

Treedt KAPA regelmatig op?
Wij nemen deel aan activiteiten in en buiten Aartse-
laar. We treden steeds op in traditionele kledij.  
Elk jaar organiseren we in maart een Griekse dansnamid-
dag met veel optredens, muziek, dans en lekker eten.

INFO 

Zin om de Griekse danssfeer op te snuiven? 
Contacteer Marc via maraco@skynet.be of 
surf naar www.kalitsa.be.

Het volledige programma van de opendeurdag 
vind je in de Uit-kalender op p. XX


