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Danslab (vanaf 15 jaar)

Verdiep je nog verder in de klassieke en hedendaagse dans...
In de 4e graad bouw je verder op wat je eerder al hebt gezien tijdens de lessen DANSLAB van de 3 e graad. De optie
DANSLAB bestaat uit de vakken KLASSIEKE DANS en HEDENDAAGSE DANS.
Tijdens de lessen KLASSIEKE DANS & POINTES leer je steeds meer en gevorderde klassieke danspassen. Je breidt je
dansvocabulaire uit met extra grand allegro, pirouettes en pointestechniek.
In de lessen HEDENDAAGSE DANS ga je dieper in op floor work en uitdagende technische combinaties. Je leert zelf
dans creëren en choreograferen.
Jaarlijks laat je je danskunsten zien voor een groot publiek.
Je volgt wekelijks 1,5 uur het vak HEDENDAAGSE DANS en 1,5 uur het vak KLASSIEKE DANS.

VEST IGINGSPLAAT S

GRAAD + GROEP

VAK

LESMOMENT EN

GEBOREN IN 2006 en 2005 (5e en 6e middelbaar)

VIERDE GRAAD VERTOLKEND DANSER
Creatieve Campus - Marktplein
20, 9220 HAMME

4.2 - 4.3

Klassieke Dans +
pointes

Woensdag (19.30 u - 21.00 u)

Hedendaagse Dans

Dinsdag (20.00 u - 21.30 u)

GEBOREN IN 2004 OF OUDER (4e, 5e en 6e middelbaar)

VIERDE GRAAD CREËREND DANSER
Creatieve Campus - Marktplein
20, 9220 HAMME

4.1 - 4.2 - 4.3

Klassiek Danslab

Zaterdag (11.00 u - 14.00 u)

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. 1.1 A) , 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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