Danslab

Laat je inpakken door de
wereld van plié's, cou-de-pieds, pointes en meeslepende hedendaagse choreografieën...
In de 3 e graad bouw je verder op wat je eerder al hebt gezien tijdens de lessen DANSLAB van de 2 e graad. De optie
DANSLAB bestaat uit de vakken KLASSIEKE DANS en HEDENDAAGSE DANS.
Tijdens de lessen KLASSIEKE DANS leer je op pointes dansen en bouw je verder aan je klassieke ballettechniek. Er
wordt tegelijkertijd aandacht gegeven aan moeilijkere danspassen, présence en elegantie.
In de lessen HEDENDAAGSE DANS wordt de focus dan weer gelegd op dynamisch bewegen binnen de ruimte, het
ontwikkelen van de creativiteit en het aanleren van hedendaagse technieken.
Jaarlijks laat je je danskunsten zien voor een groot publiek.
Je volgt wekelijks 1 uur het vak HEDENDAAGSE DANS en 1,5 uur het vak KLASSIEKE DANS.

VEST IGINGSPLAAT S

GRAAD +
GROEP

VAK

LESMOMENT EN

GEBOREN IN 2009

3.1A
Hoofdschool - Marktplein 20, 9220
HAMME
3.1B

(1e middelbaar)

Klassieke Dans +
pointes

Donderdag (18.00 u - 19.30 u)

Hedendaagse Dans

Zaterdag (12.00 u - 13.00 u)

Klassieke Dans +
pointes

Maandag (17.00 u - 18.30 u)

Hedendaagse Dans

Dinsdag (18.00 u - 19.00 u)

GEBOREN IN 2008 (2e middelbaar)

Hoofdschool - Marktplein 20, 9220

Klassieke Dans +
pointes
3.2

Maandag (18.30 u - 20.00 u)

HAMME

Hedendaagse Dans

Dinsdag (19.00 u - 20.00 u)

GEBOREN IN 2007

Klassieke Dans +
pointes
Hoofdschool - Marktplein 20, 9220
HAMME

(3e middelbaar)

Maandag (19.30 u - 21.00 u)
Zaterdag (15.00 u - 16.00 u) (van
september t.e.m. december 2021)

3.3
Hedendaagse Dans

Vrijdag (18.00 u - 19.00 u) (van
januari t.e.m. juni 2022)
Het eerste cijfer onder 'GRAAD + GROEP' duidt de opleidingsgraad aan. Het tweede cijfer na de punt duidt op
het leerjaar binnen die graad. Bijvoorbeeld: '1.1' betekent '1e graad - 1e jaar'.
Indien er nog een letter volgt op het tweede cijfer (bv. 1.1A) , wilt dit zeggen dat er meerdere klasgroepen zijn voor deze
optie. Een liggend streepje zoals bij '1.1 - 1.2' duidt aan dat er twee verschillende leerjaren in dezelfde klasgroep zitten.
Toon op kaart
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