
                                      PROGRAMMA-AANBOD voor DANSJAAR 2022 – 2023 
    (nog onder voorbehoud van lichte wijzigingen) 

 
Specifieke basisopleiding: 

1  motoriek- & ritmiekbevordering & initiatie theaterdansstijlen & ook ‘n beetje fun-dance  

voor ° 2018 (minimum 4 j.) > 2017                    60’   zaterdag            15u15--16u15 
          kandidaatjes °2019 kunnen alsnog bij instappen in 2023 
Aangepaste klassieke theaterdans in ‘Rose d’Ivry-stijl’ 
    2    °2016 >2015 (2017//2014) + tussendoor vervolg initiatie andere stijlen       75’     zaterdag          09u50--11u05 
     2*    uitbreiding voor de jongenskandidaatjes                                                   20’     zaterdag        1u05--11u25(30) 

3    °2014 > 2012                                                         90’   woensdag   16u15--17u45 
    4    °2011 > 2009                                                                                 90’    woensdag   18u00--19u30 
    5    °2009 > 2007 (2006)                                                                   105’    woensdag        14u20--16u05 
    6    vanaf 2006 > volwassen  & op meer gevorderd niv.                            105’     zaterdag          16u30--18u15 
    7 *  initiatieles op pointes niv. I + >  lln hebben al een stevige basis genoten    75’     zaterdag          11u30--12u45 
    8 *  gevorderden op pointes, niv. II                                                    60’     zaterdag          18u25--19u25 
 Musical- & showdans (incl. basis jazz-dans): 
    9    niveau (1-)2: volgens aanleg, vanaf °2015 > 2012                        75’   vrijdag             17u30--18u45 
  10    niveau 3: ° 2011 > 2009          90’   dinsdag            17u45--19u15 
  11    niveau 4: ° 2009 > 2006                                90’   donderdag       17u40--19u10 
  12    niveau 5: ° 2007 > volwassen                                             90’    donderdag       20u30--22u00 
Tapdans: (*) 
  13    niveau 1: mits voldoende beheersing van enig voetenspel  30’ of  45’  …                 ... 
  14    niveau 2: naargelang voorkennis                                                   45’    vrijdag            16u40--17u25 
  15    niveau 3: naargelang voorkennis         45’   dinsdag           19u25--20u10 
  16    niveau 4: naargelang voorkennis          60’   donderdag    19u20--20u20 
  17/1 niveau 5 (groep 1): naargelang voorkennis                   60’   maandag   20u10--21u10 
  17/2 niveau 5 (groep 2): nemen wel ook deel aan optredens                50’   woensdag         19u40--20u30 
Expliciete cursussen voor volwassenen: 
  18   “Fascinating Classic” (verfijnen van beweging naast het gebruik       75’    dinsdag           20u35--21u50 
          van wissels van tempi als mars, polka, wals, menuet, polacca, mazurka e.a.//enige voorkennis is gewenst wel) 

  19    scenische choreografieën in gevarieerde dansstijlen                     90’   woensdag         20u40--22u10 
          (enkel voor dames + met ruime voorkennis) 
  20   “Feel Good Friday” NIEUW ! (zet zo je week-end in met een               75’    vrijdag            19u05--20u20 
          bevrijdend gevoel door het losschudden van je ledematen/met leuke, pittige, korte bewegingspatroontjes/mee-                 
           gevoerd worden op seizoensgebonden melodieën & songs //voor m/v & leeftijd en danskennis... spelen geen 
           grote rol, we kunnen ev. op 2 niveau’s bezig zijn//we doen een relaxatie-oefening vóór we naar huis gaan) 
Hedendaagse moderne theaterdans: (verloopt volgens de agenda v/d 2-de choreograaf) 
  21   initiatie  (13-lessenreeksen i.p.v. 16-delig) vanaf  °2012               75’    zaterdag          12u55--14u10 
  21* uitbreiding voor cursisten met voldoende maturiteit                      45’    zaterdag          14u10--14u55 
Extra repertoire voor performance-group (o.m. m.b.t. optredens op verplaatsing): (*) 
  22    naargelang castings en noodzaak in seizoenprogramma>oefenstonden worden onderling afgesproken 
          en kunnen ook in schoolvakantieperiodes vallen 
  (*)    Dit zijn aanvullende cursussen, die dus enkel gevolgd worden naast een reeds gekozen hoofdcursus. 
        Voor ‘22’  komen ev. ook oud-leden in aanmerking die op het moment geen cursus meer volgen. 

A l l e  d a n s s t i j l e n  o p  n i v e a u  vergen een goeie basisopleiding, dus het is 
absoluut wenselijk om zich grotendeels ook ‘klassiek’ te scholen of geschoold te hebben. 

Uitzonderingen betreffende leeftijd en aanwezigheid kunnen enkel in overleg met de directie. 

Je weet niets zonder te proberen dus vraag meteen je 2 gratis proeflessen per cursus aan! 


