PROGRAMMA-AANBOD voor DANSJAAR 2020 – 2021
(nog onder voorbehoud van lichte wijzigingen)

Specifieke basisopleiding:
1 motoriek-bevordering & initiatie theaterdansstijlen
voor ° 2016 (minimum 4 j.) > 2014
75’ zaterdag
Eigentijdse klassieke theaterdans:
2 °2014 (1-ste helft)>2012 (& vervollediging v/d basisopleiding) 75’ woensdag
3 °2011 > 2008
90’ woensdag
4 °2008 > 2006 (uitz. °2005)
105’ woensdag
5 vanaf °2006 / les op middagtijd
120’ zaterdag
6 vanaf °2006 / les op avondtijd met voorafaankondiging-systeem
120’ zaterdag
7 initiatieles voor starters op pointes (*)
60’ zaterdag
8 les voor semi-gevorderden op pointes (*)
60’ zaterdag
Musical- & showdans (incl. basis jazz-dans):
9 niveau 1: volgens aanleg en min. °2014 (1-ste helft)
75’ vrijdag
10 niveau 2: ° 2011 > 2009
75’ dinsdag
11 niveau 3: ° 2008 > 2006
90’ donderdag
12 niveau 4: vanaf ° 2006
135’ vrijdag
13 niveau 5: afhankelijk van maturiteit & techniekbeheersing
135’ vrijdag

09u50 – 11u05
16u15 – 17u30
17u50 – 19u20
14u10 – 15u55
12u20 – 14u20
17u30 – 19u30
11u10 – 12u10
14u35 – 15u35
17u00 – 18u15
17u55 – 19u10
17u40 – 19u10
18u35 – 20u50
19u35 – 21u50

opmerking: lestijd van niv. 5 kan afwijken en samenvallen met die van niv. 4

Tapdans: (*)
14 niveau 1: mits voldoende beheersing van enig voetenspel
15 niveau 2: naargelang voorkennis
16 niveau 3: naargelang voorkennis
17 niveau 4: naargelang voorkennis
Expliciete cursussen voor volwassenen:
18 “Fascinating Classic”
19 scenische choreografieën in gevarieerde dansstijlen
voor dames met ruime voorkennis in dans
Hedendaagse moderne theaterdans: (13-lessenreeksen i.p.v. 16)
20 voor cursisten met voldoende maturiteit

45’
45’
45’
60’

dinsdag
19u20 – 20u05
(nu niet van toepassing)
donderdag
19u15 – 20u00
woensdag
19u30 – 20u30

75’ dinsdag

20u30 – 21u45

90’ woensdag

20u40 – 22u10

90’ zaterdag

15u50 – 17u20

Extra repertoire voor performance-group m.b.t. optredens op verplaatsing:
21 naargelang noodzaak van programmatie
op zaterdagavond of volgens
onderling overleg op een ander weekmoment

(*) Dit zijn aanvullende cursussen, die dus enkel gevolgd worden naast een reeds gekozen hoofdcursus.

T a p d a n s & m u s i c a l - & s h o w d a n s 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.

