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Foto cover: Az-Art Dansschool uit Gent (De
Uitdaging, 2015) ©Julie Verlinden
Dans.Magazine is het driemaandelijks tijdschrift
van Danspunt vzw. Danspunt vzw is een door
de Vlaamse Gemeenschap erkende
disciplinaire organisatie voor amateurdans.
Eindredactie: Katrien Joris
Directie: Ton Schipper
Redactiemedewerkers: Claudia Verplanke,
Eveline Janssens, Cor Vanistendael,
Frauke Seynnaeve, Christel Vande Velde en
Lut Firlefyn
Lay-out: www.heartwork.be
Druk: Geers Offset – Oostakker
Oplage: 4.000 ex.
VU: Piet Walravens – p.a. Danspunt vzw,
Abrahamstraat 13, 9000 Gent
Abonnementen:
10 euro voor 4 nummers/jaar
Zo blijf je op de hoogte van het reilen en zeilen
in de danswereld en krijg je als abonnee
bovendien korting op onze
vormingsactiviteiten en Opleiding Dansdocent.
Daarnaast geniet je van een reductie op
dansvoorstellingen en performances in
verschillende Vlaamse cultuurhuizen en
ontvang je tweemaal per jaar kortingsbonnen
van Brantano.
Lidgeld groepen: 50 euro per jaar.
Over te maken op rekeningnummer
001-3517404-66 van Danspunt.
Adverteren: alle info op
www.danspunt.be/adverteren
Meer info: Danspunt, Abrahamstraat 13,
9000 Gent, info@danspunt.be,

www.danspunt.be
Blijf op de hoogte van het reilen en
zeilen in de danswereld:
www.danspunt.be
www.facebook.com/danspunt
www.twitter.com/danspunt

Het visitekaartje
van de amateurdans
in Vlaanderen

Az-Art Dansschool (Gent)

Urban Dance Floor (Geel)

JesCom (Leuven)

Oiterpe (Gent)

Folklore Ensemble Gelmel (Schoten)
©Julie Verlinden

Dansschool S-pression (Meetjesland)

Danscompagnie Lune (Leuven)

De Uitdaging - 25 april 2015, Aalst
Dans.Ambassadeurs in moderne dans, urban dance,
folklore, hedendaagse dans, … samen op één podium

Bekijk het volledige fotoverslag op www.flickr.com/photos/danspunt/albums

3

Meer testosteron
in dans
Jongensdansdag 2015
door Katrien Joris
Steeds meer jongens dansen, maar in het danscircuit van scholen en opleidingen blijven ze nog vaak
een minderheid. Na een geslaagde eerste Jongensdansdag vorig jaar, zetten les ballets C de la B en
Philip Marquebreuck dit initiatief verder.
We zijn nieuwsgierig naar wat ontstaat als je danst in een jongensgroep, begeleid door professionele
dansers.
Zaterdag 11 april 2015 trek ik naar de
dansstudio’s van les ballets C de la B. Een
groep van 9 tot 11-jarige jongens volgt al
de hele dag een workshop hedendaagse
dans met Joke Laureyns en Kwint
Manshoven van kabinet k. Via improvisatie
en spel gaan ze samen op zoek naar een
danstaal eigen aan de kinderen. Ik mag
samen met de ouders genieten van het
resultaat van dit mannelijk onderonsje.
Joke geeft richtlijnen en Kwint en de
jongens voeren uit. Er wordt gelopen,
gesprongen, geïmproviseerd, gedanst,
bewogen, gelachen, …. Ook de ouders
mogen even de dansvloer op. De jongens
hebben het duidelijk naar hun zin gehad
en tonen trots wat ze afgelopen dag
hebben gedaan.
Philip ligt aan de oorsprong van deze
Jongensdansdag. Hij heeft zelf geen
dansachtergrond, maar is vader van
Warre, een jonge danser, die soms uitgelachen wordt door zijn vrienden omdat hij
danst. Philip wil aantonen dat jongens
nodig zijn in de danswereld en zeker geen
mietjes, maar stoere gasten zijn. Ook Alain

Platel van les ballets C de la B was meteen
gewonnen voor het idee en wilde maar
wat graag mee op de kar springen.
Opzet van de dag is de jongens laten
dansen, de jongste groep onder begeleiding van kabinet k, de oudere groep met
enkele dansers uit de dansvoorstelling
(‘Badke’ van Koen Augustijnen, Rosalba
Torres Guerrero, Hildegard De Vuyst) die
ze ’s avonds samen gaan bekijken.
Let’s Dance Boys*
De afgelopen jaren zijn steeds meer
jongens gaan dansen, maar het vooroordeel dat dans meer iets voor meisjes is, is
zeker de wereld nog niet uit. Mede dankzij
de talrijke dansprogramma’s op TV en de
cultuur van urban dance (cool) begint het
tij stilletjes aan te keren en wint dans aan
populariteit onder jongens.
Onze Nederlandse tegenhanger
Kunstfactor (nu het LKCA) organiseerde in
2010 een expertmeeting ‘Let’s Dance
Boys’ met de vraag of jongens een
andere aanpak nodig hebben om ze aan
het dansen te houden, maar ook: hoe
brengen we ze op een hoger niveau?
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Eén van de grote conclusies van die dag
was dat jongens een eigen benadering
nodig hebben, met als voornaamste
argument dat jongens zich nu eenmaal
anders ontwikkelen dan meisjes. Ze
hebben een andere motoriek, maken een
andere ontwikkeling mee en hebben een
andere instelling. Je kan als dansdocent
bijvoorbeeld elementen uit de urban
dance-cultuur gebruiken. Zo hebben
street- en breakdance net die rauwe
kantjes die jongens over het algemeen
interessant vinden. Imponeren, uitdagen
en battlen is typisch jongens (alfamannetjes) en heeft voor hen een enorme
aantrekkingskracht.
Volgens Wil Boom, Nederlandse dansdocent, heeft de perceptie over jongens en
dans een historische achtergrond: “In het
ballet kreeg de man vooral een ondersteunende rol en hoewel er mooie stukken
voor mannen zijn, is dat klassieke beeld
nauwelijks veranderd.” Ter illustratie
verwijst hij naar affiches van dansvoorstellingen met prachtige ‘zwanen’ in spitzen,
maar nooit de acrobatische sprongen van
de mannen. Volgens hem hebben bewe-

gingen uit de hiphop, de breakdance, de
folkloredans en het klassiek ballet allemaal
dezelfde bewegingspatronen. Je moet
jongens vooral ‘pakken’ met bewegingsvormen die hen aanspreken: een mengvorm van breakdance, turnelementen en
acrobatiek. Sowieso heb je steeds dezelfde
basistechniek nodig.
Een andere belangrijke conclusie was dat
jongens eerst al hun lichaamsdelen leren
gebruiken en pas later (als hun motoriek
beter ontwikkeld is) komt de verfijning. Je
moet dus afstappen van de klassieke
lesmethoden en van onderaf iets weten
op te bouwen.
kabinet k
Dat laatste hebben Joke en Kwint van
kabinet k goed begrepen. “De jongens
waren enorm gemotiveerd en vol goesting, waardoor we heel ver konden gaan.
We gaan sowieso niet de technische toer
op, maar durven wel intens te werken
rond bepaalde items, zoals ‘de scharniertjes’ (bewegingsspel dat ook in het toonmoment zat). Je brengt altijd wel techniciteit in, maar op een zeer eenvoudige
manier, waar ze iets aan hebben en waar
ze later op voort kunnen bouwen.
Bijvoorbeeld hoe je dynamiek stuurt en
opwekt bij elkaar en wat dat betekent voor
dans. Ze moeten hun eigen lichaam leren
kennen en hoe ze er best mee omgaan.”
Kwint: “We gingen ervan uit dat jongens
competitiever zijn dan meisjes en wilden
daar dan ook rond werken, maar de groep
heeft het cliché helemaal ontkracht.”
Joke: “Er was een soort van ongedwongenheid omdat zij op hun gemak waren.
Je had niet die hele spanning rond gemengd werken: ga met een meisje staan,
ze bijt niet, …. Het waren jongens die

allemaal voor hetzelfde kwamen en
openstonden voor informatie.”
Kwint en Joke zijn mooi op elkaar ingespeeld. Zij coacht en hij danst mee. Zij ziet
van buitenaf hoe de energie zit en hij voelt
het van binnenuit. Joke: “Een volwassene
tussen al die kinderen is fysiek speelgoed.
Kwint is dan een aantrekkingspool die
meedraait, het tempo verandert,
bijstuurt, ….”

bereiken. Hij is in ieder geval kabinet k en
les ballets C de la B enorm dankbaar voor
hun steun. Je kan zoiets nooit verwezenlijken zonder de mensen die dag in dag uit
in het vak en op scène staan.
We kijken alvast uit naar een volgende
Jongensdansdag en houden je op de
hoogte.
*Bron: Verslag expertmeeting Let’s Dance Boys (Roel

En de jongens…
Ik sprak na afloop van de dag met Warre,
Winne, Ruben en Charles, vier gepassioneerde dansers. Ze dansen meerdere
keren per week en hebben een voorliefde
voor modern, maar ook wel klassiek en
hiphop. Als je vraagt naar hun dansvoorbeelden krijg je namen als Rudolf
Noerejev en Rinus & Tom van de Dutch
Don’t Dance Division. Eén ding weten ze
zeker: ze willen later iets met dans doen en
blijven heel hun leven dansen. Allevier
worden ze soms uitgelachen door hun
klasgenootjes of vrienden, maar daar
trekken ze zich niets van aan, de anderen
zijn gewoon jaloers: “Als ballet makkelijk
was, zou het voetbal heten!”
Volgend jaar dus zeker opnieuw een editie
van de Jongensdansdag als het van hen
afhangt!
Philip wil er een vaste waarde van maken
en ook de oudere leeftijdsgroep meer
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Mazure, 15 april 2010)

LEESTIP: Jongens dans!
Kunstfactor breidde enkele jaren geleden
een vervolg aan haar expertmeeting. Op
basis van een interview met 7 dansdocenten die in hun eigen dansstijl expertise hebben opgebouwd in het lesgeven
aan jongens, werd een handreiking
opgesteld over dansen met jongens.
Hierin worden werkwijzen in het lesgeven aan jongens beschreven en wordt
ingegaan op de mentale en fysieke
ontwikkeling van jongens, de invloed
van de omgeving en andere factoren
die betrekking hebben op dansende
jongen.
“Jongens dans! Een handreiking”
(Caolien Hermans& Wilja van Os,
2011) kan je downloaden via de link
op www.danspunt.be/magazine/
juni-2015

Dansweetjes
DANS OP TV: BGT & SYTYCD

INDIA IN GENT
INTERNATIONAL DANCERETREAT

Dit voorjaar hebben we weer kunnen genieten van heel wat dans
op tv.
Belgium’s Got Talent had af te rekenen met een schare aan
dansacts. Er leeft wat in België, van flamenco tot ballet, van
moderne dans tot hiphop, van Ierse dans tot paaldans.
Niettegenstaande de prachtige voorstellingen van Cedric
Landrieu, Fusion, … ging ons hart vooral uit naar Ballerino (onze
ambassadeur moderne en klassieke dans), Bruce Blanchard en
Irish Fusion (zie ook pagina 10-11).
In So You Think You Can Dance was het hét jaar van de
Belgen. De top 6 bestond uit niet minder dan 5 dansers uit ons
Belgenlandje. Proficiat aan Fabio, Morgane, Manuella, Julie en
natuurlijk ook aan de favoriete danser van de Lage Landen, Malik.
Samen met heel wat topchoreografen hebben ze ons week na
week laten genieten.
We waren verheugd om weer heel wat bekende gezichten bij de
audities en liveshows te zien. De Belgische amateurdanswereld
bruist van het talent!

Wim Boussery (Pasion Latina,
Gent), Aparna Nagesh (High
Kicks all girls dance ensemble
van Chennai, India) en Swapnil
Dagliya (Performing Arts &
Contemporary Dance
Ensemble SPACE en AVAYAVA
hedendaags dance festival in
Pune, India) organiseren deze
zomer een internationale
dansstage in Gent.
De stage wil via de universele
danstaal de dialoog en de
uitwisseling tussen verschillende dansstijlen en culturen
promoten.
De twee vorige succesvolle
edities van het festival vonden
plaats in India (Auroville, Pondicherry in 2013 en Udaipur in
Rajasthan in 2014) en nu is België aan de beurt.
Op het programma: dansworkshops in Bollywood, street, hedendaagse en latin, voorstellingen en dansfilmscreenings.
Tijdens het festival wordt er ook een film opgenomen en worden
dansers geselecteerd om in 2016 deel te nemen aan een filmproject in India. Een unieke kans voor amateurdansers om te reizen,
op te treden en dans te ervaren!
Afspraak van 13 t/m 15 augustus 2015 in Gent.
Meer info: www.internationaldanceretreat.com

‘Malik wint SYTYCD’ ©vtm

BALLERINO BLIJFT SCOREN

Alsof haar deelname aan Belgium’s Got Talent niet genoeg
energie vergde, reisde Magali Berael van Ballerino dit voorjaar
met verschillende dansers naar Parijs om deel te nemen aan twee
prestigieuze wedstrijden.
In maart namen 11 leerlingen deel aan ‘Le Chausson d’or’, één van
de grootste balletwedstrijden georganiseerd in Frankrijk. De
Lembeekse dansschool was ver de enige niet-professionele
dansschool daar aanwezig en mocht enkele mooie prijzen mee
naar huis nemen: In de categorie ‘preparatoire’ wonnen Jantien
Casier (9 jaar) en Noa Sermon (9 jaar) beide een eerste prijs
(ex-aequo) en Nel Vandevelde (9 jaar) een tweede prijs op 25
kinderen. In de categorie ‘etude’ won Evi De Boeck (11 jaar) een
tweede prijs op 35 kinderen. In de categorie ‘espoir’ won Sebia
Plantefève ‘Le Chausson d’or’ ter waarde van 300 euro. In de
categorie professionel won Megan Stuckens (17 jaar) een 3e
eervolle vermelding, maar stond 3e op de rangschikking van 22
kandidaten. Alle andere Ballerino-dansers eindigden als finalist,
wat een uitzonderlijke prestatie is in deze wedstrijd van topniveau.
In mei was het de beurt aan de jazzdansers op de ‘European
Dance Competition’ en ook daar behaalde Ballerino verscheidene
podiumplaatsen.

Ballerino werd dit jaar uitgeroepen tot Ambassadeur moderne
dans en sleepte in 2013 ook al de titel Ambassadeur klassieke
dans in de wacht.
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DANCE CREW RU FAMOUS OP DE
BARCELONA DANCE AWARDS

Dance Crew RU Famous heeft op de Barcelona Dance Awards
(april 2015) haar titel van ‘World best dance crew’ verlengd.
Daarnaast mochten ze ook de 1ste plaats hiphop, 1ste plaats
Fusion en 3de plaats choreografie semi profs aan hun palmares
toevoegen.
De Barcelona Dance Awards is een open competitie voor alle
landen, federaties en verschillende dansstijlen elk in hun eigen
categorie. Dit jaar namen 980 dansers uit verschillende landen
deel: Japan, Engeland, Ierland , Israël, Zweden, Frankrijk, Spanje,
Italië, België, Nederland, .....
Proficiat aan Kris De Jonghe en zijn crew!

Danspunt is nieuwsgierig…
Nieuwsgierig als we zijn vragen we een figuur uit de danswereld naar zijn/haar danservaringen.
We kloppen deze keer aan bij Tina Van Roy, danspedagoge en choreografe. Sinds 1991 bouwde ze de
dansafdeling van de academie te Lier helemaal uit en in 2001 stond ze mee aan de wieg van de opleiding hedendaagse dans van de! Kunsthumaniora in Antwerpen. Momenteel werkt ze als pedagogisch
begeleider voor de dansafdelingen en hun dansleerkrachten in het Deeltijds Kunstonderwijs. Tina is
bovendien lid van het Dagelijks Bestuur van Danspunt.

Wat was de laatste professionele
dansvoorstelling die je hebt gezien?
Dat was het nieuwe werk van Helder
Seabra in cultuurcentrum de Warande. We
mogen in België van geluk spreken dat er
zoveel dans te zien is in cultuurcentra,
kunsthuizen, …. en op bijzondere locaties.
Dansers komen ook van heinde en verre
om hier dans te studeren en/of auditie te
doen bij onze gezelschappen. Vaak
beseffen we nog te weinig dat we op
dansvlak een grote betekenis hebben in
de wereld.
Wat was de laatste amateurdansvoorstelling die je hebt gezien?
Ik ga graag naar verschillende voorstellingen en producties kijken, zeker ook van
amateurs, want daar begint het allemaal. Ik
zag laatst de voorstellingen van de dansafdelingen van de academies van Veurne,
Turnhout en Maasmechelen. Je ziet
telkens weer hoe elke docent/choreograaf
zijn/haar taal zoekt en vindt en hoe de

The Alabama Ballet met ‘Six Dances’ van choreograaf
Jiri Kylian © Melissa Dooley

Favoriete dansgenre?
Ik hou van klassieke en hedendaagse
dans, zowel om naar te kijken als om zelf
te dansen. Maar als ik ergens een koppeltje zie dansen (wals, tango, slow, ...) of een
hele groep mensen samen, in welke stijl
dan ook, dan raakt me dat ook. Het is toch
steeds wonderbaarlijk hoe mensen
zonder woorden, zonder taal zo’n connectie met elkaar kunnen maken, niet?

leerlingen groeien als ze eenmaal op dat
podium staan. Er komt bovendien veel
voorbereiding bij kijken, wat we niet
mogen onderschatten en o zo waardevol
is. De keuze van thema, muziek, decor,
kledij, make-up, belichting, affiche, programmaboekje, …. Het is altijd magisch als
dat allemaal samen komt én lukt.
Wie is je favoriete choreograaf/
dansleider aller tijden?
Ik hou erg veel van het werk van Jiri Kylian.
Dat is zo knap gemaakt, met veel gevoel,
humor, een grote muzikaliteit, knap ruimtegebruik en zo’n eenvoud in enscenering.
Ondertussen zijn Sidi Larbi en Hofech
Shechter een steeds grotere plaats aan het
innemen bij mij. Ik ben telkens erg onder
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de indruk van hun werk en verwacht nog
veel van hen.
Wat is je favoriete dansnummer
of muziek?
O, dat is lastig. Al naargelang mijn stemming en plannen, kan dit erg variëren. Dat
gaat van soulmuziek naar klassieke muziek of hedendaags klassiek. Voor mijn
lessen of choreografieën laat ik me graag
inspireren door componisten als Arvo
Pärt, Philip Glass, Ludovico Einaudi en
René Aubry of filmmuziek. Gitaar, cello en
viool hoor ik bijzonder graag, maar ik kan
ook erg genieten van percussiemuziek of
van pure stemmen. Kortom, als het je
maar raakt en inspireert.

Impuls Company
doet het weer
Dance.Impact 2015
door Katrien Joris
Op zondag 22 maart vond in Oostende de 11de editie van Dance.
Impact plaats, de artistieke wedstrijd voor hedendaagse dans met
amateurdansgezelschappen uit Vlaanderen en Brussel.
Impuls Company uit Geel mocht op het einde van de avond naar
huis met de titel ‘Ambassadeur hedendaagse dans in Vlaanderen’.
wereld met ‘Little Dram(m)a’ - choreografie Natascha Pire.
Tijdens de juryberaadslaging kon het
publiek genieten van optredens van
Retina Jongeren (Berchem), de uittredende ambassadeur hedendaagse dans, en
van de Tsjechische gastgroep TS
Magdaléa in het kader van een Europees
uitwisselingsproject.
De jury, bestaande uit Pol Coussement
(voorzitter), Sara Vanderieck, Merel
Vercoutere, Sarah Bostoen en Yentl de
Werdt oordeelde over de choreografieën.
Geen gemakkelijke taak, want het was
andermaal een kwaliteitsvolle en creatieve
editie.
Uiteindelijk mag Impuls Company uit Geel
een jaar lang de titel ‘ambassadeur
hedendaagse dans’ dragen voor haar
choreografie ‘Little Dram(m)a’ van choreografe Natascha Pire.
De jury loofde de choreografie van Impuls
Company omwille van de mooie sfeerschepping, de straffe dansers en het sterk
bewegingsmateriaal.
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Het is al de derde maal dat Impuls
Company (Dansatelier Impuls) bij
Danspunt in de prijzen valt, want ook in
2005 en 2008 kaapten ze een ambassadeurstitel voor hedendaagse dans weg!
De nieuwe ambassadeur wint 750 euro, te
besteden aan dansgerelateerde uitgaven.
De groep zal bovendien door Danspunt
uitgenodigd worden om deel te nemen
aan binnen- en buitenlandse optredens en
festivals, waar ze Vlaanderen op een
kwalitatieve wijze mogen
vertegenwoordigen.
Danspunt is bijzonder trots en wenst langs
deze weg dan ook alle dansers, choreografen en sympathisanten te feliciteren
voor alweer een geslaagd evenement en
een mooie promotiecampagne voor de
amateurdans in Vlaanderen!
Dance.Impact is een initiatief van
Danspunt in samenwerking met Elevation
DanceCademy.
Hou alvast 20 maart 2016 vrij in je agenda
voor de volgende editie.

Impuls Company on stage ©Joke Van den Heuvel

Zeven hedendaagse dansgezelschappen
doorstonden de preselectie en stonden
zondag 22 maart op het podium van CC
De Grote Post in Oostende.
Dansstudio Cirkels (Kessel) bracht op
wereldwaterdag het toepasselijke ‘WaterleLie’ , een mooie groepsvoorstelling in een
choreografie van Frédérique Dom. De
Edegemse Dansstudio E-motion stelde
‘Josephine’ (choreografie Marjan Maldoy &
Charlotte Claessens) voor, een sfeervol
stuk gedanst met veel techniek en expressie. De dansers van Dansstudio Arlekino
(Antwerpen) smeten zich helemaal in de
choreografie ‘Dansen Dansen’ van Dafne
Maes. Zoë Demoustier creëerde voor
Compagnie Aira - Danscentrum Aike
Raes uit Heverlee ‘Personal Space’, een
technisch hoogstaande en doordachte
choreografie. Fantoom uit Gent danste
‘StopWatch’ (choreografie Fantoom
collectief) in een mooi spel van ritme en
eigen geluiden. Junior Company Terpsichore (Bornem) bracht met de
choreografie ‘Je ne marche plus’ van
Caroline Le Noane een mooie combinatie
van dans, licht en muziek. Tot slot nam
Impuls Company van Dansatelier Impuls
(Geel) ons mee naar een andere, theatrale

NIET TE MISSEN
DANSFILMS
Ballet Boys
De Noorse tieners Lukas, Syvert en Torgeir hebben een uitzonderlijke droom: professioneel balletdanser worden. Al jaren dansen de jongens zij aan zij op een balletschool vol meisjes; de
vrienden zijn er een bijzonderheid. De film volgt het trio gedurende deze spannende periode, waarin ze zich voorbereiden op
een belangrijke auditie voor de hogere dansopleiding in Oslo.
Documentaire - Geregisseerd door Kenneth Elvebakk met Lukas
Bjørneboe Brændsrød, Syvert Lorenz Garcia en Torgeir Lund Alternatieve titel: Ballettguttene - 75 min - Noorwegen, 2014
Bekijk de trailer via http://is.gd/aW2SgS

Ballet 442
De documentaire Ballet 442 geeft een kijkje achter de schermen
van het New York City Ballet terwijl opkomend choreograaf Justin
Peck een nieuw show voorbereidt. Het hele proces wordt vanaf
de eerste repetitie tot aan de wereldpremière gevolgd.
Documentaire - Geregisseerd door Jody Lee Lipes met Tiler Peck,
Sterling Hyltin en Justin Peck - 72 min - Verenigde Staten, 2014
Bekijk de trailer via http://is.gd/0xvzsC
Dancing In Jaffa
De gerenommeerde ballroomdanser Pierre Dulaine neemt zijn
geloof, dat dansen politieke en culturele verschillen kan overwinnen, zeer ernstig. Dit past hij toe op 11-jarige Joodse en Palestijnse
Israëli’s. Wat er dan gebeurt, is zowel transformerend als magisch.
Documentaire - Geregisseerd door Hilla Medalia met Pierre
Dulaine, Yvonne Marceau en Alaa Bubali - 90 min - Verenigde
Staten, 2013
Bekijk de trailer via http://is.gd/nkciXp

Desert Dancer
In Iran is het verboden om te dansen. Ondanks de gevaren
besluiten Afshin Ghaffarian en haar vrienden een underground
dansgroep te beginnen. Door het geblokkeerde Youtube te
hacken leren ze de bewegingen van de allerbesten - Michael
Jackson, Pina Bausch, Gene Kelly en Rudolf Noerejev. Ze genieten
van de vrijheid van meningsuiting die de dans hen geeft. Ze
besluiten een optreden te geven midden in de woestijn, ver weg
van het toeziend oog van de militaire politie.
Drama - Geregisseerd door Richard Raymond met Freida Pinto,
Reece Ritchie en Nazanin Boniadi – Choreografie: Akram Khan 98 min - Verenigd Koninkrijk, 2014
Bekijk de trailer via http://is.gd/VhrSkQ

De films komen waarschijnlijk niet (meer) in de Belgische
zalen, maar je kan ze verkrijgen op DVD of online
downloaden.
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Ierse dans is
springlevend!

Irish Fusion zet Ierse dans in de kijker in Belgium’s Got Talent
door Katrien Joris

©VTM

Ierse dans is wereldwijd populair geworden door wervelende rondtoerende dansshows zoals Lord
of the Dance, Feet of Flames en Riverdance, maar in België beleeft Ierse dans momenteel haar hoogtepunt, dankzij tv-programma’s als So Yo Think You Can Dance en Belgium’s Got Talent.
De ontzettend snelle bewegingen, ongelooflijke precisie en trotse uitvoering
brengen groot en klein in vervoering. Ierse
dans vergt dan ook enorm veel discipline,
uithouding en oefening. En dat zagen ook
de fans van SYTYCD dit voorjaar wanneer
de dansers in Ierland neerstreken voor
een loodzwaar bootcamp. De dansers
kregen 24 uur de tijd om de traditionele
Ierse stepdance of Riverdance onder de
knie te krijgen. Een keiharde uitdaging,
met een zware afvalrace tot gevolg.
Enkele weken later dook de Ierse stepdance weer op in het programma
Belgium’s Got Talent, in de vorm van Irish
Fusion. De naam zegt het al, Irish Fusion is
een samenwerking tussen vijf Ierse

dansscholen, die samen aan België wilden
laten zien hoe spectaculair en mooi de
Ierse dans wel is. Ze schitterden in de
audities en stootten uiteindelijk door tot
de halve finale.
Nathan Baillieul, oprichter en choreograaf
van Irish Fusion, vertelt ons wat meer over
de voorbereidingen, ervaringen, ….
Vanwaar het idee om mee te doen aan
Belgium’s Got Talent?
Het was hoog tijd om Ierse dans nog eens
op de kaart te zetten in België. Weinig
Belgen, en vooral kinderen en jongeren,
weten wat Ierse dans is. Waarom dan niet
gewoon het beste van onszelf geven in
Belgium’s Got Talent?!
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Waarom koos je ervoor om met 5
verschillende groepen samen te
werken?
Samen staan we, zoals ook is gebleken,
sterk. Ik heb alle Ierse dansscholen in
België aangeschreven met de vraag of ze
mee wilden stappen in het Belgium’s Got
Talent-avontuur. Voorwaarde was een
goede basis in hard shoe dancing.
Ikzelf geef o.a. les in Brasschaat en heb
daar enkele Nederlanders die komen
dansen, dus was het vrij logisch dat ik ook
over de landsgrenzen heen keek.
Uiteindelijk kwamen we tot volgende
selectie: Eireann Dance Academy uit
Brasschaat/Antwerpen/Brussel (mijn eigen
dansschool), Rose Irish Dance School uit

Rotterdam/ Maassluis, Flandrach uit Gent,
Celtic Spirit Dancers uit De Pinte en Celtic
Clover uit Brussel. Irish Fusion was geboren! Een mooie fusie bovendien van
diverse leeftijden en achtergronden.
De preselectie dateert al van juli 2014.
Hoe ging dat in zijn werk?
Vanaf februari 2014 zijn we gestart met
repeteren. De passen nam ik op en stuurde ik iedereen door zodat ze deze konden
instuderen. Eén à twee keer per maand
kwamen we samen om als groep te
oefenen. We raakten in juli vlot door de
preselectie en mochten ons nadien
voorbereiden op de auditie. Dat was wat
moeilijker, aangezien er in november nog
een belangrijke wedstrijd op het programma stond. Zo hadden Geoffrey en ik
bijvoorbeeld quasi niet samen kunnen
repeteren.
Toch gingen jullie vlot door naar de
liveshows (halve finale). Had je dat
verwacht?
Ons opzet was vooral om op de televisie
te komen en Ierse dans meer bekendheid
te geven. Elke verdere stap was een
bonus. We hadden het natuurlijk wel een
beetje gehoopt, want we wilden maar wat
graag de jongere dansers aan bod laten
komen in een volgende ronde.
Wat vonden jullie van de reacties van
de jury en het publiek?
De reactie van het publiek was super.
Tijdens de dans waren de toeschouwers
laaiend enthousiast en wanneer jurylid
Niels vroeg naar de mening van het
publiek gingen de mensen massaal
rechtstaan en kregen we een daverend
applaus. We hadden niet verwacht dat
juryleden Rob en Karen zo pro zouden
zijn, maar anderzijds hadden we ook niet
verwacht van Ray dat hij zo’n afkeer had
van Ierse dans.

maken van de kostuums.
Wat de dans betreft was het ook een hele
uitdaging om met iets nieuws op de
proppen te komen. De niet-traditionele
muziek in combinatie met onze schoenen
(je hoort ieder foutje) en de andere manier
waarop ik Ierse dans wou brengen, vergde
een hele aanpassing van de dansers.
Wat we vooral geleerd hebben is dat er
veel afwisseling moet zijn als je iets op TV
brengt en dat heb ik proberen doen.
Jullie hebben de finale niet bereikt,
maar jullie doel des te meer: Ierse dans
is hot! Niet alleen in BGT, maar ook in
SYTYCD stond de Ierse dans in the
picture. Ondervind je gevolgen van die
populariteit in jullie dansscholen en
optredens?
We hebben heel wat positieve reacties
gekregen en ook verschillende aanvragen
voor workshops en optredens, maar
voorlopig zien we nog geen toevloed van
nieuwe dansers. Ik vermoed en hoop dat
we bij de start van het nieuwe dansjaar in
september meer respons krijgen.
Wat zijn je plannen voor de toekomst?
Staan er nog samenwerkingen op til of
was dit een eenmalig iets?
Eerst trekken we met Irish Fusion als
ontspanning naar de Efteling. Misschien
geven we er wel een dansoptreden of kan
je ons in de zomer spotten op de Gentse
feesten. Ik zit nog met enkele nieuwe
ideeën, maar er ligt nog niets concreet op
tafel. Sowieso komen we elkaar nog tegen
tijdens competities in heel Europa en
kunnen we samen herinneringen ophalen
aan dit mooie avontuur!

Wat is Ierse stepdance?
Riverdance of Lord of the Dance is een
moderne versie van de Ierse stepdance.
Ierse stepdance is op zich eerder een
competitieve dans, vooral uitgeoefend
door kinderen en jongeren. In België is het
populair als showdans.
Je hebt binnen de Ierse stepdance twee
grote categorieën naargelang het schoeisel dat men draagt:
- soft shoe dancing (zachteschoendansen): Deze dans heeft veel weg van
klassieke ballet. De dansstijl is echter
atletischer waarbij sprongen, plaatsing en
precieze bewegingen centraal staan.
- hard shoe dancing (hardeschoendansen): In deze dans worden ritmes gecreeerd met de schoenen. De stijl en atmosfeer verschillen echter compleet van
tapdans, omdat het meer gedisciplineerd
is.
Iedere school/dansgroep legt eigen
accenten. Belangrijk is dat vanaf de
eerste les een correcte techniek wordt
aangeleerd, in balans met een hoog
fungehalte alsook de juiste voorbereiding voor show en competitie.
Meer weten over Ierse stepdance? Surf
naar www.danspunt.be/verenigingen
(Keltische dans) voor een dansgroep bij
jou in de buurt.

Surf ook naar www.irishfusion.be

In de liveshow moesten jullie het
publiek weer verrassen. Een zware
opgave, maar jullie brachten een
geweldig spektakel met lichtgevende
kostuums en weer een mooi staaltje
Ierse dans. Hoe zijn jullie op het idee
gekomen?
Ik was al lang van plan om lichtjes op de
dansschoenen te zetten en dit leek mij het
geschikte moment. Mijn schoonbroer gaf
me de tip van lichtgevende draden en zo
kwam het idee om ze ook in de kostuums
te verwerken. We wilden vooral de muziek
en kostuums moderner maken, maar
tegen een betaalbare prijs. Gelukkig
kregen we veel hulp van familie bij het

©VTM
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INCLUSIEF DANSAANBOD
PLATFORM-K
Platform-K, Gentse danswerkplek, biedt een platform waar personen met beperkingen zich samen met
professionele kunstenaars artistiek ontplooien als dansers. Platform-K maakte reeds verschillende dansvoorstellingen met dansers met en zonder beperkingen. Ondermeer ‘The beast in the jungle’, een duet
i.s.m. het KIP met een danser met het Syndroom van Down en een danser van P.A.R.T.S. en ‘You et Vous’
i.s.m. 3 inclusieve compagnieën uit Frankrijk, Schotland en Engeland. Vanuit het geloof dat inclusieve
dans nieuwe mogelijkheden en artistieke wegen opent, zet Platform-K verder in op een hedendaags
dansaanbod voor dansers met en zonder beperking. Hiervoor zoekt Platform-K nieuw danstalent. Heb
je zin om te proeven van of om je te verdiepen in inclusieve dans? Interesse om mee te dansen in de
danswerkplek of in één van de volgende producties? Spring dan eens binnen in de danswerkplek van
Platform-K of neem contact op met frauke.seynnaeve@konekt.be
Basisreeks Hedendaagse dans i.s.m. Wisper
Met Vania D’Angelo
Speelse lessenreeks waarin je de basis van hedendaagse dans
onder de knie krijgt.
Voor mensen met en zonder beperking, basiservaring niet vereist
Data: 24 september, 1-8-15-22 en 29 oktober van 18.30 tot 20 uur
Locatie: Planeet Mars, Land Van Waaslaan 78, Gent (vlakbij
Gent-Dampoort)
Bijdrage: 54 euro / 11 euro (UITpas)
Meer info en inschrijven: www.wisper.be

Voor dansers met en zonder beperking.
Locatie: De LOvd, Aaigemstraat 10a, 9000 Gent (vlakbij Gent
Sint-Pieters en Platform-K)
Data: 30 september, 7-14-21-28 oktober, 18-25 november, 2-9-16
december
Bijdrage: 30 euro voor 10 lessen
Meer info en inschrijven via: frauke.seynnaeve@konekt.be
Danswerkplek Platform-K
Voor mensen met danstalent biedt Platform-K een unieke
danstraining onder professionele begeleiding aan. Twee dagen in
de week – woensdag en donderdag – kruipen we in de dansstudio voor hedendaagse dansles, yoga, workshops en toonmomenten. Ons team van dansdocenten daagt jullie uit om je eigen
grenzen te verleggen en te groeien tot straffe dansers die klaar
zijn voor het grote podium.
Data: elke woensdag en donderdag van 10 tot 16 uur. We werken
van oktober 2015-juni 2016 wekelijks, behalve in schoolvakanties.
Locatie: Platform-K, Koning Boudewijnstraat 51, 9000 Gent
(vlakbij Gent Sint-Pieters)
Op woensdag 9 september en donderdag 17 september van 14
tot 16 uur organiseert Platform-K proefworkshops voor geïnteresseerden. Deelnemers worden hieruit geselecteerd.
Meer info en inschrijven via frauke.seynnaeve@konekt.be

Dansjams met livemuziek i.s.m. Wisper en VONX
Tijdens de jam steken we elkaar aan met nieuwe bewegingen,
begeleid door livemuziek. Misschien wagen de muzikanten zich
ook wel aan een dans?
Voor dansers met en zonder beperking, basiservaring vereist
Datum: donderdag 24 september en/of donderdag 19 november,
telkens van 18.30 tot 20 uur
Locatie: Planeet Mars, Land Van Waaslaan 78, Gent (vlakbij Gent
Dampoort)
Bijdrage: 10 euro, inclusief drankje.
Meer info en inschrijven via: frauke.seynnaeve@konekt.be
Inclusieve yoga
Met Nina Wopkje Bosch (Ninasana Yoga Gent)
Yoga is een goeie manier om je lichaam soepel en krachtig te
maken. Een ideale opwarming en stretching voor dansers.

PLATFORM-K, Koning Boudewijnstraat 51, 9000 Gent, 09 261 57
55, www.platform-K.be
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Coach in de kijker
Sonny Metten

Warm aanbevolen voor urban dance en Dance.Kicks

KORTE BIOGRAFIE
Sonny Metten is zowel gespecialiseerd in urban dance, als in
tapdans. In urban dance kan hij zijn energie en emoties kwijt,
terwijl tap voor hem de ideale combinatie is van ritme en
creativiteit.
In urban dance heeft hij zich meer toegelegd op het creëren van
interessante fusies met andere dansgenres dan op het specialiseren in één substroming van het genre, maar dat neemt niet weg
dat hij ook pure urbanchoreografieën maakt.
In tapdans beperkt hij zich tot American Tapdance, zowel
Broadway als Rhythm Tap, al dan niet gecombineerd met Body
Percussion. De laatste jaren probeert hij ook tapdans meer en
meer vanuit fusion te benaderen.
Ondanks zijn specialisatie in bovenstaande dansgenres houdt hij
van dans in al zijn facetten en is hij een allround danser dankzij
het volgen van vorming in verschillende andere dansgenres zoals
o.a. jazz, klassiek ballet, hedendaagse dans, improvisatie, salsa, ….
Sonny geeft ondertussen al 17 jaar dansles en schoolt zich voortdurend bij in binnen- en buitenland. In 2012 rondde hij de
Opleiding Dansdocent van Danspunt af en richtte hij zijn eigen
dansschool Danz’Arte op in Meerhout.

COACHING MET SONNY
Specialiteit: danstechniek, choreografie – dansgenre urban
dance, tapdans en fusion
Inhoud coaching:
> Workshops hiphop van initiatie tot gevorderd niveau
> Workshops tapdans en/of bodypercussion van initiatie tot
halfgevorderd niveau
> Choreograferen in hiphop, tapdans en fusion van deze stijlen
met jazz en/of hedendaagse dans
> Coaching met oog voor thematiek, expressie, mise-en-scène,
muziek- en ritmegebruik, … bij het creëren van een dans

Danspunt en coaching
Danspunt wil de artistieke kwaliteit van de amateurdans in
Vlaanderen en Brussel bevorderen, en komt daarom
financieel tussen in de artistieke coaching. Aangesloten
groepen/gezelschappen/dansscholen met een aantoonbare reguliere jaarwerking kunnen genieten van maximum 200 euro tussenkomst per jaar met een maximum
van 50 euro per uur artistieke begeleiding.
Surf naar www.danspunt.be/coaching voor een overzicht
van de voorwaarden.
Sonny vraagt 50 euro per uur. Je betaalt zelf de vervoerskosten vanuit Tielt-Winge.

Doelgroep: Zowel beginnende, ervaren en onervaren dansers, als
dansdocenten – kinderen, jongeren en volwassenen

Interesse?
Meer informatie via christel.vandevelde@danspunt.be,
T. 09 269 45 34

Heeft jouw dansgroep, -compagnie of -school al gebruik gemaakt van artistieke coaching?
Als lid van Danspunt krijg je 200 euro om je groep te coachen, nieuwe dingen te leren, ….
Laat die kans niet liggen!
Alle info: www.danspunt.be/coaching
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HET BALBOEKJE

Romantische etiquette op de dansvloer
door Cor Vanistendael
Balboekjes, die verrukkelijke enigszins wufte hebbedingetjes uit lang vervlogen tijden! De meeste
koppeldansers, welke stijl ze ook beoefenen, hebben er wel eens van gehoord. We associëren ze spontaan met grootouders of soms zelfs met een familielid of een tijdsgewricht dat we zelf nooit hebben
gekend. Het is iets van 'de tijd van toen', toen alles mooier was en een man een vrouw met een hoofse
buiging ten dans vroeg (en niet omgekeerd) en etiquette nog iets betekende. Hoog tijd om een paar
dromen te doorprikken, want balboekjes zijn ook vandaag nog een leuk ritueel op de dansvloer.
Een stukje geschiedenis
Balboekjes zijn natuurlijk niet van alle
tijden. Ze ontstonden pas bij het begin van
de 18de eeuw. Hun ontstaan viel samen
met de opkomst van grootschalige openbare bals. Openbare bals (bal publique in
het Frans) waren, zoals de naam het zegt,
openbaar, vrij toegankelijk. Je mocht
binnen als je entree betaalde. Dat betekent
dat, in tegenstelling tot private bals die
werkten met uitnodigingen, de

organisator op voorhand niet wist wie er
op kwam dagen.
Dat lijkt evident vanuit hedendaags
oogpunt, maar er was een tijd dat openbare bals niet als apart fenomeen bestonden in de meeste Europese landen.
Wanneer Louis XIV in 1715 overlijdt komt
de Duc d’Orléans aan de macht. Die
besluit prompt om de hofbals, een haard
van intriges, te vervangen door de eerste
grootschalige publieke bals. Het waren

ook gemaskerde bals, zodat je effectief
niet wist met wie je danste. Een trucje om
de standen in de maatschappij (in de
praktijk adel en hogere burgerij) de gelegenheid te bieden elkaar discreet te
ontmoeten.
Deze publieke bals vonden plaats in een
theater, maar aangezien een klassiek
theater natuurlijk niet over een dansvloer
beschikt liet de Duc d’Orléans een op en
neer beweegbare vloer inbouwen die de
parterre gelijklegde met de scène. Zo
ontstond de grootste balzaal van Europa
en de bals groeiden uit tot een ongezien
succes. De invloed ervan was zelfs zo
groot dat 50 jaar later, zowat ieder theater
in Europa over een al dan niet automatische balvloer beschikte. Dat leidde tot een
heel ander soort danscultuur waarbij
grotere groepen mensen samen dansten
in plaats van telkens één koppel per keer
en de rest toekeek. Dat laatste zal nog een
tijdje tot het hofritueel blijven behoren
(men danste steeds het menuet), maar
daarnaast vierde de contradans steeds
nadrukkelijker triomfen. Voor het menuet
was het ritueel van het ten dans vragen
nog duidelijk: één heer vroeg één dame
ten dans. Wanneer nu meerdere heren
meerdere dames op één avond konden
uitnodigen, werd het al wat ingewikkelder.
Als je, omwille van de maskerade niet eens
wist wie je ten dans vroeg, moest je toch
‘iets’ voorzien opdat de gevraagde beleefd
kon weigeren. Dat ‘iets’ werd al gauw het
balboekje. Je kon maar beter misverstanden vermijden, in een tijd dat een dispuut
over de gunst van een dame kon leiden
tot dodelijke duels. Een balboekje is in die
zin een handigheidje van dames om de
mannelijke ego’s wat in toom te houden.

© Antwerpen, Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant
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Blijvend in beweging (etiquette op de
dansvloer)
Anders dan men zou kunnen denken,
verschenen de eerste balboekjes niet in
druk. Het dansprogramma van de avond
lag met andere woorden niet op voorhand
vast. Balboekjes waren in die tijd luxevoorwerpen. Zilveren of gouden foedraaltjes
en boekjes met blaadjes uit ivoor vormden zeker geen uitzondering. Het publiek
dat naar die eerste publieke bals ging,
behoorde met andere woorden tot de
toplaag van de maatschappij. De prijs van
een toegangskaartje lag om die reden
astronomisch hoog, of toch ten minste
voor een gewone sterveling die de kost
verdiende met werken. Op de affichettes
die de bals aankondigden, stond zelfs
nadrukkelijk ‘La livré n’entre point’ wat zo
veel betekent als ‘bedienden blijven aan
de deur’.
Tijd en zeden veranderen dus duidelijk
drastisch door de jaren heen. Danscultuur
als onderdeel van het dagelijkse leven
heeft op die manier iets heel vluchtigs,
ontastbaar haast. Al laat ze, net zoals
andere menselijke activiteit, wel sporen na
in allerhande archieven en museumcollecties. Daardoor weten we bijvoorbeeld dat
een eerste doorbraak er voor het balboekje pas kwam bij het begin van de 19de
eeuw. Na de Franse revolutie dus, die de
maatschappij drastisch door elkaar schudde. Tijdens de Franse overheersing van
1795 tot 1815 kunnen we vaststellen op
basis van archiefbronnen dat het aantal
bals exponentieel toenam, net zoals het
aantal dansgelegenheden.

quadrilles lag op voorhand vast. Deze
dansprogramma’s werden ook op voorhand uitgehangen en toegestuurd aan
iedereen die dat wou, zodat je je terdege
kon voorbereiden op het aanstaande bal.
Maar de echte massale doorbraak kwam
er voor de balboekjes pas in de tweede
helft van de 19de eeuw, toen met de
komst van draaiorgels in danszalen
opnieuw een exponentiële toename
plaatsvond van het aantal dansgelegenheden en dus het aantal dansers. Uitbaters
van dergelijke zalen lieten vanzelfsprekend
geen balboekjes drukken, maar ze vonden
wel een ander trucje om de dansen aan te
kondigen: de dans-aanwijzer. Het dansrepertoire beperkte zich tot wals, scottish,
mazurka, quadrille, polka en voor iedere
dans lichtte de dansnaam op in de
dans-aanwijzer.
Balboekjes groeiden zo uit tot een statussymbool voor de betere bals met live
orkest in de betere zalen. Van een beschutting tegen misverstanden, verwaterde het tot een spielerei. Een aandenken
aan een mooie tijd in de armen van
iemand waarmee je later misschien je
leven zou gaan delen.
Balboekjes vandaag
Dat balboekjes vandaag ook nog blijven
boeien staat buiten kijf. Ze spreken tot de
romantische verbeelding. En wat is er
boeiender dan romantiek op de dansvloer? Maar zou een balboekje vandaag
de dag nog kunnen werken voor een
hedendaags bal? Het antwoord op zo’n
vraag is genuanceerder dan je denkt. Om

Het Franse bestuur maakte er namelijk
een punt van dat iedereen moest kunnen
deelnemen aan de maatschappij op basis
van het gelijkheidsbeginsel. Iedere mens
wordt vrij en gelijk geboren. Oude elites
konden het zich met andere woorden niet
langer permitteren zich af te schermen
van de omgang met hun broeders en
zusters op de balvloer. De guillotine hield
hen voor een tijdje in het gareel en het
gevolg was dat iedereen met iedereen
danste.
De balboekjes uit die tijd bevatten dan ook
de meest strakke regieaanwijzingen voor
de dansers op het bal die ik ooit zag.
Letterlijk elke dansbeweging van de
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te beginnen weten we niet erg veel over
het precieze gebruik van balboekjes. Je
vindt her en der wel wat terug in etiquetteboekjes, maar we weten ook dat wat
daarin staat best met een korrel zout
wordt genomen. Sociale codes die zo
streng zijn dat ze nefast dreigen te worden
voor de feestvreugde van de meeste
dansers, zijn zelden een lang leven beschoren. Akkoord, de man nodigde
doorgaans de vrouw uit, al zijn evengoed
getuigenissen bekend waarbij dit ritueel
omwille van de amusementswaarde even
vrolijk werd omgekeerd. Hetzij voor één
dans, hetzij voor de rest van de avond.
Bovendien leven we vandaag in de 21ste
eeuw. Andere tijden, andere zeden en dus
andere wetten op de dansvloer. Je moet
met andere woorden het balboekje en het
gebruik ervan wat durven aan te passen
aan onze mores vandaag, anders werkt
het eenvoudigweg niet.
Laat dat je echter niet tegenhouden en ga
de uitdaging aan: bezorg het balboekje
een tweede jeugd! Volgende keer een
poging tot een nieuw elan voor het bal
masqué?

BOEKENTIP

“Verbaas me”
van Maggie Shipstead
door Eveline Janssens

‘Verbaas Me’ vertelt het verhaal van Joan,
een ballerina uit het corps de ballet in New
York. Ze gaat op tussen de andere zwanen
alsof ze er even goed niet kan staan en
weet van zichzelf dat ze nooit een plaats
als soliste zal veroveren.

De titel ‘Verbaas me’ is een toespeling op
het ‘étonnez-moi’ waarmee balletkoning
Sergei Diaghilev zijn dansers aanspoorde.
Dat doet Shipstead vlekkeloos met een
intrigerende roman die luchtig gebaseerd
is op Mikhail Baryshnikov’s eigen vlucht
midden jaren zeventig naar Canada.

Joan eist haar plaats in de geschiedenisboeken op een andere manier op. Tijdens
een tournee in Parijs glipt ze de kleedkamer van de beroemde Sovjet-Russische
danser Arslan Roesakov in. Er volgt een
stomende vrijpartij en ze geeft Arslan haar
gegevens.
Maanden later is hij haar al lang vergeten,
denkt ze, als er plots een brief komt. En
nog één. En nog één. Arslan wil overlopen
en heeft hulp nodig. Daar zit ze dan,
enkele weken later, in een huurauto,
midden in de nacht, vlak voor de schouwburg. Ze tuurt door het aangedampte
raam en hoopt dat Arslan zijn
Sovjetbewakers van zich af kan schudden.
In een chaos van gierende banden,
schreeuwende Russen en een haperende
motor lukt het haar. Arslan en Joan worden geliefden. Maar na een tijdje ruilt hij
haar in voor een soliste, de Russische
Loedmilla. Weer wordt Joan met haar
neus op de feiten gedrukt. Haar plaats is in
het corps de ballet, niet tussen de solisten.
Joan stapt uit de balletwereld en trouwt
met Jacob, een ex-vriendje. Ze kopen een
huis in de suburbs, overtuigen zichzelf dat
ze gelukkig zijn en Joan richt een balletschool op. Zoon Harry volgt er les. Hij
heeft talent, is bezeten door ballet en zet
steeds meer stappen richting de wereld
die zijn moeder achter zich heeft gelaten.
Een nieuwe confrontatie met Arslan dient
zich aan.

Een prachtig stuk fictie waarin ballet
doorheen verschillende verhaallijnen de
hoofdrol spelt. Boeiend geschreven, zowel
voor die-hard balletfans als absolute leken.

‘Verbaas me’ van Maggie Shipstead uitgeverij De Bezige Bij - 2014 - ISBN
978 90 234 8749 4 - paperback - 316p. 21,90 euro

Maggie Shipstead levert met ‘Verbaas me’
een schitterende roman af. Ze vliegt in
300 pagina’s door 30 jaar gecompliceerde persoonlijke en politieke geschiedenis
en weet de pijnpunten uit een leven als
balletdanser perfect te raken. De zware
repetities, de twijfel, de jaloezie en de
blessures. Joan moet hard knokken om
het hoofd boven water te houden.
Shipstead verstaat de kunst om vlot
tussen personages te switchen, wat een
interessante en vaak nieuwe kijk geeft op
de gebeurtenissen. Het verhaal wordt niet
chronologisch vertelt, waardoor de
puzzelstukjes pas helemaal aan het eind in
elkaar vallen.
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Ben je geprikkeld? Danspunt mag 5
exemplaren van dit mooie boek weggeven. Deelnemen aan de wedstrijd kan
tot en met 31 juli. De winnaars krijgen
het boek kort erna thuisgestuurd.
Deelnemen? Stuur een mailtje met je
naam en adres naar communicatie@
danspunt.be met vermelding ‘Verbaas
me’.
Nog meer recensies rond dansboeken?
www.thisishowweread.be

Nieuws sector
PROVINCIES NIET LANGER BEVOEGD
VOOR CULTUUR

RIP DECREET LOKAAL CULTUURBELEID…
Vanaf 2016 worden de middelen voor het voeren van een lokaal
cultuurbeleid toegevoegd aan het Gemeentefonds. Het decreet op
het lokaal cultuurbeleid wordt ‘aangepast’ (lees: zo goed als afgeschaft) om dit mogelijk te maken.
Enkele bepalingen blijven in het decreet (voorlopig) behouden: de
bepalingen omtrent organisaties met een specifieke opdracht (zoals
VVC, LOCUS, Bibnet,...) blijven ongewijzigd, evenals de intergemeentelijke samenwerking voor afstemming van het cultuuraanbod en de
communicatie, de organisatie van het overleg en de advisering van
het gemeentelijk cultuurbeleid en de bepalingen omtrent de provincies (o.a. het streekgericht bibliotheekbeleid). De
Cultuurpactwetgeving (een federale wetgeving) blijft gelden. Dit
geeft enige zekerheid wat betreft de advisering van het lokale
cultuurbeleid.
Niet alleen het decreet Lokaal Cultuurbeleid wordt aangepast. In
dezelfde geest worden ook de volgende ‘lokale’ decreten op de
werkbank gelegd: Integratiebeleid, Armoedebestrijding,
Ontwikkelingssamenwerking, Onderwijsbeleid, Sportbeleid, en
Jeugdbeleid.

De Vlaamse Regering streeft naar een slanke, transparante en
daadkrachtige overheid. In het Regeerakkoord staat: “We slanken
de provincies verder af. De provincies oefenen niet langer persoonsgebonden bevoegdheden uit.” Minister Gatz wil er voor de
cultuursector op toezien dat de huidige provinciale taken en
bevoegdheden naar het meest geschikte overheidsniveau
worden overgeheveld. Nog voor de zomer zou duidelijk moeten
zijn of dit het lokale dan wel het Vlaamse bestuur wordt.
Het kan niet anders dan dat dergelijke ingrijpende verschuivingen
grote bezorgdheden met zich meebrengen. Het Forum voor
Amateurkunsten becijferde dat voor de amateurkunstensector
niet minder dan 1,5 miljoen euro op het spel staat. Ook voor het
sociaal-cultureel volwassenenwerk is de impact en de onzekerheid groot. Het sociaal-cultureel volwassenenwerk werkt sinds
jaar en dag actief mee aan projecten in de regio/provincie. Soms
hebben deze projecten een echte cultuurinsteek, in andere
gevallen ligt de focus op maatschappelijke thema’s die niet alleen
cultureel in te vullen zijn.
Hoe de Vlaamse Regering hiermee zal omgaan is onderwerp van
intens overleg. Deze staatshervorming kan ook kansen bieden
om hier en daar efficiënter om te gaan met mensen en middelen
of om -waar nodig- vernieuwing mogelijk te maken, maar het is
opletten geblazen dat het kind niet met het badwater wordt
weggegooid. Lokale amateurkunstenaars, verenigingen, vormingsorganisaties, bewegingen en erfgoedorganisaties… zouden
hier geenszins nadeel van mogen ondervinden. Vanaf 1 januari
2017 worden we in elk geval wakker in een andere realiteit. Wordt
vervolgd!

©Spotter2 via Wikimedia Commons

DANSCU RSUSSEN VO O R 18+
ONTDEK ONS AANBOD OP WWW.WISPER.BE/DANS

ZOMER EN NAJAAR 2015
Of je nu graag hedendaags, tango,
flamenco of impro danst: bij WISPER
vind je ook deze zomer en herfst weer
een ruim aanbod aan cursussen in
Gent, Leuven, Antwerpen of Berlijn.
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Dansstages tijdens de Opleiding Dansdocent …
van theorie naar praktijk in een veilige omgeving
De deelnemers aan de Opleiding Dansdocent krijgen in hun laatste jaar de kans ervaring op te doen
in de amateurdanswereld en hun opgedane kennis te toetsen aan de praktijk d.m.v. een stage.
De stage omvat 6 uur effectief lesgeven. De evaluatie van de stage ligt in de handen van de mentor en
de externe stagebegeleider. Zij observeren, sturen bij waar nodig, geven feedback, …. Op die manier
krijgt de deelnemer de optimale kans om zijn/haar kwaliteiten te ontplooien en te verrijken.
Enkele deelnemers en hun stagebegeleiders delen graag hun ervaringen:
DORIEN, deelnemer opleiding
Dansgenre stage: hiphop
Doelgroep stage: 8-11 jaar
Ervaring: 3 jaar docent

KIM, stagebegeleider
Baseline (Aalst)
Docente clipdance
Ervaring: 11 jaar docent
Stagiair in de les?
Dorien was zeker welkom, maar voor de kinderen is het altijd
even wennen aan een nieuw gezicht.
Onmiddellijk gewonnen voor idee van stagiair?
Dorien heeft hier vroeger zelf nog gedanst. Ze is tof en werkt
hard, dus er was geen twijfel.
Meerwaarde?
Dorien nam mijn tips ter harte en ik zag elke week verbetering.
De investering loont dus zeker de moeite.
Ervaring observatie en feedback?
Leuke ervaring om tips te bespreken.
Wat wou je meegeven en heb je daarnaast zelf geleerd?
Ik vind het belangrijk kinderen te laten bewegen en dat er een
flow in de les zit. Ik werd zelf weer bewust van de didactische
aanpak die nodig is om kinderen een boeiende dansles te geven.
Welke indruk liet ze na?
Dorien gaat een mooie toekomst als danslerares tegemoet!

Sprong in onbekende?
In het begin was het wennen, want ik had geen ervaring met
lesgeven aan kinderen. Toch ben ik heel blij dat ik deze doelgroep
koos want ik heb veel bijgeleerd en mijn kijk op dans is daardoor
verruimd.
Keuze stageplaats?
Docenten met passie, die hoge kwaliteit nastreven.
Meerwaarde?
Een verrijking voor mijn danscarrière!
Last van observatie-stress?
Ik voelde me eerst wat onwennig, onzeker en bang om fouten te
maken maar zag de observatie als een leerproces. Opbouwende
kritiek is meer dan welkom. Op die manier kan je werken aan de
didactiek, structuur en opbouw van je dansles, maar ook aan je
persoonlijkheid als lesgever.
Leermomenten?
Het ‘fungehalte’ in een dansles is heel belangrijk. Je moet een
goede balans zoeken tussen techniek, choreografie en spelletjes.
Daarin lag mijn uitdaging.
Welke indruk liet je na?
Enthousiast en gepassioneerd.

KAREN, stagebegeleider
Dansstudio KaDanz (Deinze)
Docente klassiek ballet, jazz en modern
Ervaring: 10 jaar docent

KELLY, deelnemer opleiding
Dansgenre stage: klassiek ballet en jazz
Leeftijdsgroep stage: 8-9 jaar (klassiek),
13-14 jaar (jazz)
Ervaring: 2 jaar docent

Stagiair in de les?
Leuk om je ervaringen als docent te kunnen delen en voor de
dansers leuk om eens van iemand anders les te krijgen.
Onmiddellijk gewonnen voor idee van stagiair?
Ik had er alle vertrouwen in!
Meerwaarde?
Leuk om te zien hoe iemand je feedback ter harte neemt. Kelly
was een echte ‘spons’ op dat vlak en probeerde meteen ook alles
uit. In een stage kan een toekomstig docent zich kwalitatief
ontwikkelen, wat dan weer ten goede komt van toekomstige
leerlingen.
Ervaring observatie en feedback?
Enerzijds ga je zelf als docent ook terug even je eigen manier van
lesgeven analyseren en daaruit de beste tips & tricks meegeven
aan de stagiair. Anderzijds ook weer eens leuk om je eigen
leerlingen vanop een afstand te kunnen bekijken.
Wat wou je meegeven en heb je zelf geleerd?
Dat een docent zich constant moet bijscholen en blijven inspireren door zelf lessen te volgen. Het stopt niet na een opleiding.
Ikzelf vond het heel inspirerend om iemand anders aan het werk
te zien (muziek beeldspraak, …).
Welke indruk liet ze na?
Stralend.

Sprong in onbekende?
Spannend en vol zenuwen in het begin.
Keuze stageplaats?
Het was een heuse zoektocht: ik zocht een plaats waar ik zowel
klassiek, als jazz kon geven, omdat ik me in die genres wil verdiepen. Aan de hand van enkele tips via de opleiding kwam ik bij
KaDanz terecht. Een goeie match, zo bleek meteen!
Meerwaarde?
Ik heb dan wel mijn leerdoelen bereikt, maar ik zou gerust langer
stage willen doen. Je leert zoveel bij op verschillende vlakken. En
eindelijk de theorie kunnen toepassen in de praktijk en dit in een
veilige omgeving.
Last van observatie-stress?
Vreemd, maar eens de les begint, vergeet je dat gewoon.
Leermomenten?
De opbouw van een jazzles was voor mij een uniek leermoment.
Tijdens mijn eerste les liep ik tegen een muur aan maar achteraf
heb ik dit als zeer positief ervaren.
Welke indruk liet je na?
Vriendelijk
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JOEY, deelnemer opleiding
Dansgenre stage: jazz, modern en
hedendaags
Leeftijdsgroep stage: volwassen dames
(beginners met al dan niet enige ervaring)
Ervaring: 8 jaar docent

PETRA, stagebegeleider
Tokati vzw (Broechem)
Docente hedendaags
Ervaring: 27 jaar docent
Stagiair in de les?
Iemand helpen zijn weg te vinden is altijd een voorrecht. De
groep was eerst afwachtend maar al snel heel enthousiast.
Onmiddellijk gewonnen voor idee van stagiair?
Je moet jonge mensen de kans geven om te groeien en tijd
geven om zich in te werken.
Meerwaarde?
Lesgeven leer je niet in een 14-daagse stage. Je kan de theorie
pas onder de knie krijgen en je ontwikkelen als lesgever door veel
te oefenen. En als je na elke les een bijsturing, schouderklop, tip,...
krijgt dan is dat volgens mij de ideale manier om te groeien.
Ervaring observatie en feedback?
Dat gaat bij mij automatisch. Het is fijn te zien dat een stagiair na
enige tijd je tips uitprobeert en zo zijn eigen weg vindt.
Wat wou je meegeven en heb je daarnaast zelf geleerd?
Dat naast het meegeven van techniek, ook dansplezier belangrijk
is. Je eigen enthousiasme overbrengen op de dansers. Ook goed
observeren en je dansers persoonlijke feedback geven is een
must.. Ikzelf heb geleerd dat het ok is een stapje terug te zetten
om aanstormend talent in een veilige omgeving alle kansen te
geven zich te ontwikkelen.
Welke indruk liet hij na?
Gedreven.

Sprong in onbekende?
Spannend! Maar voelde me direct thuis in deze groep. Het heeft
me nieuwe invalshoeken bezorgd, een beter observatievermogen en duidelijkheid over mijn ‘tops’ en ‘tips’ als docent.
Keuze stageplaats?
Ik heb er zelf nog les gevolgd en kende dus de stijl en manier van
werken. Petra is één van mijn inspiratiebronnen. Als ‘jongen die
wou dansen’ heb ik hier veel kansen gekregen.
Meerwaarde?
Elke extra ervaring die je als docent/persoon kan opdoen is
leerrijk en verruimend.
Last van observatie-stress?
Toch wel, maar de opbouwende feedback zorgde voor een
gevoel van veiligheid en gaf me ruimte om te groeien.
Leermomenten?
Dat ik bijvoorbeeld beter wil leren kijken naar improvisatie, muziekmixen verbeteren, leuke technieklessen maken maar ook dat
ik op mezelf kan en moet vertrouwen en altijd op iemand kan
terugvallen als ik iets niet goed weet.
Welke indruk liet je na?
Gepassioneerd en gedreven.

MARIE-ASTRID, deelnemer opleiding
Dansgenre stage: internationale dans
Leeftijdsgroep stage: volwassenen
Ervaring: 8 jaar docent

SIGRID, stagebegeleider
Hopsah (Deurne)
Docente internationale dans
Ervaring: 19 jaar docent

Sprong in onbekende?
Stresserend, maar ik had veel geluk met de groep. Ze hadden in
het verleden nog stagiairs op bezoek gehad.
Keuze stageplaats?
Hopsah is één van de weinige groepen in de omgeving die me
qua stijl echt aanspreekt. Ik kreeg de tip van een lesgever binnen
mijn eigen dansgroep. Gelukkig was Sigrid onmiddellijk akkoord.
Meerwaarde?
De extra inspanning is zeker de moeite waard. In de opleiding
krijg je veel tips en tricks, didactiek, weetjes,... maar wat ben je
ermee als je dit niet in de praktijk kan toepassen? Ervaring opdoen is heel belangrijk.
Last van observatie-stress?
Daar heb ik weinig of niets van gemerkt. Sigrid observeerde al
meedansend in de groep. Je leert ook wel omgaan met die
observatie omdat je in de opleiding regelmatig voor de rest van
de groep én mentoren én docenten al opdrachten moet uitvoeren en die zijn eens zo kritisch uiteraard.
Leermomenten?
Ik heb een nieuwe en dankbare doelgroep ontdekt! Sigrid gaf me
veel tips uit haar eigen ervaring. Daarenboven leerde ze mij dat ik
niet mag vergeten te genieten van het lesgeven én het dansen.
Welke indruk liet je na?
Plezier.

Stagiair in de les?
Het is altijd even wennen om de groep uit handen te geven. Voor
mij en voor de groep was het heel fijn dat Marie-Astrid al enkele
lessen kwam volgen vooraleer ze de stage-uren deed. Op die
manier kreeg ze al wat voeling met de dansers.
Onmiddellijk gewonnen voor idee van stagiair?
Lesgeven leer je door te doen en ook ik heb ooit de kans gekregen om langzaam in het lesgeven te groeien.
Meerwaarde?
Door stage te lopen ontdekken toekomstige docenten wat al lukt
en wat hun werkpunten zijn. De ervaring in verschillende groepen
is een verrijking.
Ervaring observatie en feedback?
Dat ging vlot. Ik probeerde concrete voorbeelden te geven en
terug te koppelen naar hoe ik het zelf zou aanpakken.
Wat wou je meegeven en heb je zelf geleerd?
Veel praktische tips, maar vooral dat je niet mag vergeten te
genieten! Het deed me beseffen dat je als docent altijd blijft
bijleren.
Welke indruk liet ze na?
Motivatie en enthousiasme!
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Wil je in de toekomst ook één van onze docenten
in spe onder je vleugels nemen en een kwaliteitsvolle stageplaats aanbieden? Bezorg je
gegevens aan Christel Vande Velde via
christel.vandevelde@danspunt.be of
09 269 45 34.

Dansers
gezocht

CHARLOTTE VANDEN EYNDE
EN GENT BOUGEMENT

DANSEN EN JAMMEN IN HET PARK

Gent Bougement is een platform dat amateurdansers in Gent in
contact wil brengen met professionele makers. Gent
Bougement nodigt choreografe en performer Charlotte
Vanden Eynde uit voor een uitdagend creatietraject voor
amateurdansers. Het resultaat wordt een korte voorstelling, die
getoond zal worden op scène in de Minardschouwburg tijdens
het festivalweekend van Gent Bougement op 7 november 2015.

Elke zondag is het Yoyogipark in Tokio dé ontmoetingsplek voor dansers, muzikanten, karateka’s, cosplayers, … Een hele zomer lang toveren Koen De
Preter en co park Rivierenhof in Antwerpen om tot
zo’n plek. Het gras, de verharde sportveldjes en zandwegen van het park zijn het podium.

Charlotte Vanden Eynde is al meer dan 15 jaar lang een eigenzinnige stem in de hedendaagse dans- en performancewereld.
Ze studeerde aan P.A.R.T.S (de dansschool van Anne Teresa De
Keersmaeker) en creëert sindsdien verstilde choreografieën en
performances, waarin het lichaam op een zeer beeldende en
sensitieve manier centraal staat. Haar voorstellingen waren al te
zien in binnen- en buitenland.

YOYOGI

Met het creatietraject van Gent Bougement wil Charlotte de
grenzen van de dansers verleggen en werken rond de subtiele
kracht van het beeldende lichaam. Jullie werken rond bewustworden van mechanismes die je als danser beperken, en
proberen er je eigen bewegingstaal uit te puren. Samen gaan
jullie op zoek naar een atwoord op de vraag “hoe vertel je zo
veel mogelijk met zo weinig mogelijk?”. Dit is een ervaring die je
zeker meeneemt in je verdere traject als danser of choreograaf.
Charlotte en Gent Bougement zoeken dansers om deel te
nemen aan dit traject. Je achtergrond als danser maar vooral je
motivatie en goesting zijn belangrijk om in het traject te
stappen. Je hebt een grote openheid om met Charlotte in een
proces te gaan en je wordt graag geprikkeld om eens uit je
comfortzone te komen als danser, performer of maker.

©Daniella Viscarra

Kom langs om mee te dansen of doe lekker je eigen ding. Kom je
hobby uitvoeren in het park, op je eentje of in groep. Breng je
gitaar, djembé of viool mee, kom repeteren met je dansact of
band, blaas reuzenbellen, doe aan ropeskipping of yoga, ….

Praktisch
De creatie komt tot stand in sessies van 14 tot 18 uur op volgende data:
startweekend op 12 en 13 september
zaterdag 19 en zondag 27 september
zaterdagen 3, 10, 17 en 24 oktober
zaterdag 31 oktober en zondag 1 november
donderdag 5 en vrijdag 6 november (herfstvakantie):
uitzonderlijk van 11 tot 18 uur
zaterdag 7 november: presentatie op Gent
Bougement in de Minardschouwburg
De sessies vinden plaats in verschillende repetitieruimtes van
Gentse danshuizen (wordt later gecommuniceerd). Deelname
aan het traject is gratis. Enkel kandidaten die het engagement
opnemen om op alle repetities aanwezig te zijn, komen in
aanmerking.

Wil je als amateurdanser graag aan de slag met professionele
choreografen? Dat kan! Koen De Preter nodigde een aantal van
zijn collega’s uit (Sarah Hadadia van Let’s Go Urban, Koen
Augustijnen, Ann Van den Broek, …). Deze pop-up choreografieën
maken deel uit van het programma. Interesse of zelf nog ideeën?
Stuur een mailtje naar yoyogi@koendepreter.com
Er zijn ook workshops van Koen De Preter en Eastman (het
gezelschap van Sidi Larbi Cherkaoui), mini-concertjes van jonge
bands uit de Antwerpse muziekscene, meezingsessies dr. Song
meets Allez, Chantez!, … Een artistieke drukte van jewelste, jawel!
Geen zin om creatief te zijn? Ga gewoon kijken! Natuurlijk ben je
ook welkom voor een picknick, een spelletje badminton, karaoke
of wat je maar bedenken kan.
Als je leuke ideeën hebt om in het park uit te voeren, bijvoorbeeld
je tapdans-, acroyoga-, flamenco-les in het park laten doorgaan,
geef even een seintje op yoyogi@koendepreter.com

Wil je graag meedoen?
Stuur ten laatste op 15 juli 2015 een mailtje naar
gentbougement@gmail.com met
- informatie over jezelf (wie ben je, hoe kunnen we je bereiken)
- motivatie om deel te nemen aan dit traject
- een foto
- korte situering van je dans/podium/beweegervaring (eventueel met videolinks)
Wij informeren je ten laatste op 20 augustus 2015 of je al dan
niet kan deelnemen.

YoYoGi is een gratis event dat kadert in het festival Zomer
van Antwerpen. Afspraak elke zondag in het Rivierenhof in
Deurne op het grasveld aan het Sprookjeshuis, van 5 juli tot
en met 23 augustus, telkens van 14 tot 19 uur.

Gent Bougement is een organisatie van TALK vzw en Oiterpe
i.s.m. Danspunt vzw

Hou de website van www.zva.be en de Facebookgroep
YoyogiAntwerp in de gaten voor gedetailleerde info over
wat er elke zondag te beleven valt.
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Ons podium staat voor jullie
klaar!

Dit najaar kan je met je groep het podium van Danspunt inpalmen! Doe mee aan Dance.Unlimited,
Dance.Kicks of Dance.Classix!

(URBAN)DANCE.UNLIMITED
Za 17 oktober 2015 in Genk

Dance.Unlimited biedt groepen hedendaagse dans, urban dance en moderne dans een
podium. Ideaal als je met je groep podiumervaring wil opdoen. Of als je een wedstrijd in
het vooruitzicht hebt en je voorstelling eens wil testen voor een publiek.
Let op! Deze Dance.Unlimited wordt anders dan vorige jaren. Deze keer leggen we volop
de focus op urban dance tijdens een divers evenement met battles, workshops en
toonmomenten. Iedereen mag zich inschrijven met een urban choreografie of een
fusionchoreografie waar urban in voorkomt. Dance.Unlimited staat immers ook voor het
verleggen van grenzen.
Iedere groep brengt een kort dansstuk op een schitterende locatie in C-Mine in Genk. De
rest van de dag kan je genieten van een spetterend dansevenement.
Inschrijven vóór 11 september 2015
Meer informatie over het reglement, voorwaarden, ... vind je op www.danspunt.be/
activiteiten/danceunlimited
Urban Dance Floor ©dansfotograaf.be

DANCE.KICKS

Za 31 oktober 2015 om 19 uur in Tielt
Wie wordt de nieuwe ambassadeur urban dance 2015? Ben jij actief in een urbandancegroep uit Vlaanderen of Brussel? Hebben jullie een voorstelling of willen jullie er graag
één in elkaar steken? Grijp dan nu jullie kans om jullie beste moves voor jury en publiek
te tonen! Doe mee aan de 11de editie van Dance.Kicks op zaterdag 31 oktober 2015.
De jury selecteert maximum 1 winnaar. Deze krijgt gedurende 1 jaar de titel van ‘ambassadeur urban dance in Vlaanderen’ en volgende prijzen:
- een danscheque t.w.v. 750 euro.
- optredens in binnen- en/of buitenland, georganiseerd of ondersteund door Danspunt.
Daarnaast let de jury ook op originaliteit, vernieuwing en danstechnische aspecten en
koppelt daar eventueel ook bijkomende prijzen aan.
Inschrijven vóór 20 september 2015
Meer informatie over het reglement, voorwaarden, ... vind je op www.danspunt.be/
activiteiten/dancekicks
J+ dance crew – Ambassadeur urban dance 2014
©Maarten Marchau

DANCE. CLASSIX

Zo 29 november 2015 om 19 uur in Leuven
Dance.Classix is een festival klassieke dans. Ben jij actief in een amateurdanscompagnie
uit Vlaanderen en Brussel die klassieke dans brengt? Hebben jullie een publieksvoorstelling of willen jullie er graag een in elkaar steken? Grijp dan nu jullie kans om op groot
podium te staan! Doe mee aan Dance.Classix op zondag 29 november 2015 in Leuven.
Misschien ga je naar huis met de titel ‘ambassadeur klassieke dans in Vlaanderen’. De jury
selecteert tijdens dit festival immers één danscompagnie die gedurende een jaar de titel
krijgt. Dan wordt je dansgroep in 2016 regelmatig aangesproken om deel te nemen aan
festivals en dansoptredens en krijgt ze een cheque van Danspunt ter waarde van 750
euro.
Daarnaast let de jury ook op originaliteit, vernieuwing en danstechnische aspecten en
koppelt daar eventueel ook bijkomende prijzen aan.

Balletschool An Van den Broeck – Ambassadeur klassieke dans 2014
©Vera Cammaer

Inschrijven vóór 15 oktober 2015
Meer informatie over het reglement, voorwaarden, ... vind je op www.danspunt.be/
activiteiten/danceclassix
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ZOMER(DANS)FESTIVALS

door Claudia Verplanke

Dansen in ’t Park ©Maarten Marchau

Dansinitiaties Gentse Feesten ©Jan Lietaert

Heel de zomer lang één of ander festivalletje bezoeken in België of daarbuiten. Keuze te over en zeker voor elk
wat wils: folklore, salsa en merengue, hedendaagse dans, techno, ... .
Danspunt geeft je graag een overzicht mee van de zomer(dans)festivals in Vlaanderen en daarbuiten
waar dans centraal staat of die een dansant karakter hebben.
Neem je agenda er dus bij en plan je zomer!
Surf naar de websites van de festivals voor actuele informatie over programma, tickets, ….. of kijk op hun
Facebookpagina.

Jetsummer Danceweeks

YOYOGI

Brussel danst

Heel de zomer lang dansworkshops
juni-juli-augustus, Brussel (BE)
www.danscentrumjette.be/jetsummer

Zomerse ontmoetingsplek voor dansers,
muzikanten, … (zie ook pagina 20)
5 juli-23 augustus, Antwerpen (BE)
www.koendepreter.com

Gratis dansfestival met optredens, battles,
Radio Modern, … (zie ook pagina 20)
11 juli, Brussel (BE)
www.brusseldanst.be

Antwerpen danst
(Kattendijk tango)

Internationaal
Folklorefestival Koksijde

Hasselt Danst
Demonstraties, initiaties en dansvloer op
de Grote Markt
juli-augustus, Hasselt (BE)
www.feestcomitehasselt.be

25 jaar Julidans
Internationaal festival voor hedendaagse
dans
1-11 juli, Amsterdam (NL)
www.julidans.nl

Kortemark danst
Dansen voor 50+, kinderdisco, dansen
voor het grote publiek en optreden
3 juli, Kortemark (BE)
www.uitinvlaanderen.be

Simmerdown 2015
Gratis wereldfestival met optredens,
workshops en randanimatie
4 juli, Puurs (BE)
www.simmerdown.be

New Prague Dance Festival
Voorstellingen, wedstrijden, workshops in
verschillende dansstijlen
4-10 juli, Praag (CZ)
www.praguedancefestival.cz

16 avonden gratis dansles met aansluitend
bal tot middernacht, elke dinsdag- en
donderdagavond
7 juli-27 augustus, Antwerpen (BE)
www.kattendijktango.be

Gratis festival met folkloregroepen uit de
hele wereld
11-18 juli, Koksijde-aan-Zee (BE)
www.koksijde.be

Gentse Feesten

Cultuur uit de hele wereld
9 juli, Lommel (BE)
www.uitinlommel.be

Dansvloerinitiaties Baudelohof (zie ook
pagina 26)
17-26 juli, Gent (BE)
www.danspunt.be – www.trefpunt.be/
gentsefeesten

Afro-Latino Festival

LouisLou’s Dance Madness

Wereldfeest

Tropisch muziekfestival met dans, sfeer en
cultuur
10-12 juli, Bree (BE)
www.afro-latino.be

Salsa Beach Festival 2015
3 dagen workshops, shows en feesten
10-12 juli, Zoetermeer (NL)
www.salsabeachfestival.nl

Hello!Schoten
57e werelddansfestival van folklore (zie
ook pagina 26)
10-17 juli, Schoten (BE)
www.helloschoten.be
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Authentiek swing-, funk-, soul-, blues- &
rootsfestival (zie ook pagina 26)
17, 19, 20 en 22 juli, Gent (BE)
www.louislou.be/dancemadness

Polé Polé Gent
Pop latin, world, ...
17-26 juli, Gent (BE)
www.polepole.be

Urban Dance Camp
6 weken intensieve opleiding met internationale choreografen
19 juli-31 augustus, Loerrach bij Basel (D)
www.urbandance.eu

Pikkeling

Folkfestival Dranouter

Dansen In ’t Park

Internationaal Oogst- en Folklorefestival
22-29 juli, Aalst en omstreken (BE)
www.faluintjes-pikkeling.be

Het grootste folkfestival van Europa
7-9 augustus, Dranouter (BE)
www.festivaldranouter.be

Sfinks Mixed

Benenwerk-Ballroom
Brugeoise

3 dagen dansvoorstellingen en –initiaties
in allerlei dansstijlen
21-23 augustus, Sint-Amandsberg (BE)
www.danseninhetparkt.be

Wereldmuziekfestival
23-26 juli, Boechout (BE)
www.sfinks.be

Summer Carnaval
Passie, vuur, pracht en praal
24-25 juli, Rotterdam (NL)
www.zomercarnaval.nl

Tomorrowland
Het ultieme dance-event
24-26 juli, Boom (BE)
www.tomorrowland.com

BC Urban Dance Festival
Urban danceweek
27-31 juli, Oostende (BE)
www.urbandancefestival.eu

Wereld Dans- en
Muziekfestival (SIVO)
31ste Internationaal Folkloristisch
Dansfestival
29 juli-2 augustus, Odoorn bij Drente (NL)
www.sivofestival.nl

Reggae Geel
Met reggae, ska, dub, dancehall en
nyabinghi
31 juli-1 augustus, Geel (BE)
www.reggaegeel.com

Europeade 2015
52e festival voor Europese folklore
5-9 augustus, Helsingborg (S)
www.europeade.eu

Summer Dance Forever
Internationaal urban dancefestival met
dansvoorstellingen, -battles en -workshops
11-19 augustus, Amsterdam (NL)
www.summerdanceforever.com

Werelddansfestival Edegem
– 40ste editie
Cultuur uit verschillende continenten
beleven d.m.v. muziek, zang en dans
5-12 augustus, Edegem (BE)
www.wdfe.be

Antilliaanse Feesten

Gratis dansfestijn met zowat de grootste
dansvloer van Vlaanderen
8 augustus, Brugge (BE)
www.benenwerk.be

Copenhagen Summer Dance
Gratis openluchtfestival moderne dans en
ballet
10-16 augustus, Kopenhagen (DK)
www.danskdanseteater.dk

Tanz im August
27e internationaal dansfestival
13 augustus-4 september, Berlijn (D)
www.tanzimaugust.de

International Dance Retreat
Internationaal dansfestival (zie ook
pagina 6)
13-15 augustus, Gent (BE)
www.internationaldanceretreat.com

Parkfest
Muziekfestival
14-16 augustus, Eindhoven (NL)
www.parkfest.nl

Internationaal
Folklorefestival Hasselt
Ontmoetingsplaats voor volksdansers en
-muzikanten uit alle windstreken
14-17 augustus, Kuringen/Hasselt (BE)
www.folklorefestivalhasselt.be

De Wereld Danst in Westerlo
Internationaal Folklorefestival
15-18 augustus, Westerlo (BE)
www.diespelewei.be/festival

Zomercarnaval Kortrijk
Kleurrijk stadsfestival
14-16 augustus, Kortrijk (BE)
www.zomercarnaval.be

Bonheidansfestival
Internationaal folkloredansfestival met
dansgroepen uit de hele wereld
19-23 augustus, Bonheiden (BE)
www.dekrekels.be/festival

Opzwepende muziek in een fabelachtig
festivaldecor
7-8 augustus, Hoogstraten (BE)
www.antilliaansefeesten.be

Zomerparkfeest

Afro C Festival

Country Festival
Middelkerke

Festival met dansbare wereldmuziek
7-8 augustus, Bredene (BE)
www.afrocaribbean.be

Vierdaags cultuurfestival
20-23 augustus, Venlo (NL)
www.zomerparkfeest.nl

Megadansvloer, countryartiesten en
demonstraties
21-23 augustus, Middelkerke (BE)
www.countrynewgeneration.be
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Lowlands

Festival met naast muziek, ook literatuur,
film, cabaret, ballet, theater en strip
21-23 augustus, Biddinghuizen (NL)
www.lowlands.nl

Cubaanse Feesten
Optredens en salsaworkshops
22 augustus, Wezemaal (BE)
www.cubaansefeesten.be

Boombalfestival
Naast concerten kan je genieten van vele
dansworkshops
27-30 augustus, Lovendegem (BE)
www.boombalfestival.be

Doe Dans Festival
Drie dagen lang livemuziek, workshops,
dans, zang en voorstellingen
28-30 augustus, Vierhouten (NL)
www.doedans.nl

Spoffin
Festival met dans en straattheater
29-30 augustus, Amersfoort (NL)
www.spoffin.nl

Laundry Day
Techno, DnB, ragga, house, mash up, funk,
hard dance, …
5 september, Antwerpen (BE)
laundryday.be

30 jaar Schots weekend
Schotse folk, dans, zang, pipers, gamers,
haggis, whisky, …
11-13 september, Bilzen (BE)
www.schotsweekend.be

Fiesta Mundial
Met muziek overgoten festival van de
wijde omstreken
25-27 september, Balen (BE)
www.fiestamundial.be

Nog meer festivalagenda’s op het
internet:
• Folklorefestivals: www.cioff.org
• Dansfestivals: www.uitinvlaanderen.be/
agenda/festival
• Zomerfestivals: http://festival.start.be
• House,techno,dubstep: www.dancefestivals.nl
Heb je zelf nog een leuk festival ontdekt, laat het ons weten (communicatie@danspunt.be), dan vullen we ons
lijstje verder aan.

GENIET VAN TAL VAN
VOORSTELLINGEN MET
ABONNEE-KORTING!
Als abonnee op Dans.Magazine krijg je korting op de dansvoorstellingen en performances in sommige huizen, waaronder de Beursschouwburg, Buda, CAMPO, cultuurcentrum Beringen, cultuurcentrum De
Adelberg, cultuurcentrum De Grote Post, cultuurcentrum De Velinx, cultuurcentrum De Warande, cultuurcentrum Hasselt, cultuurcentrum Zwaneberg, De Roma, Handelsbeurs, Kaaitheater, Kopergietery, Monty,
Music Hall, Muziekcentrum Dranouter, Schouwburg Kortrijk en Vooruit.
Sommige cultuurhuizen plannen enkele zomeractiviteiten, anderen stomen zich alvast klaar voor een gloednieuw seizoen. Check hier alvast wat ze de volgende maanden in petto hebben!

‘Spiritual Unity’ (CC De
Warende Turnhout,
12/09/2015) ©Danny
Willems

12/09/2015 - De Warande (Turnhout)
‘Spiritual Unity’ van Ultima Vez/Wim
Vandekeybus & special guests

KNIP JE PERSOONLIJKE KORTINGSBON UIT DE BIJGEVOEGDE PAGINA BIJ
DIT DANS.MAGAZINE EN VERZILVER
JE KORTING IN ÉÉN VAN
DE CULTUURHUIZEN!

19/09/2015 - De Roma (Borgerhout)
Reuzenbal

19/09/2015 - CCHA (Hasselt)
‘Leaving Normal’ van Cie Woest

19/09/2015 - CCHA (Hasselt)
‘Primitive’ van Claire Croizé/Action Scénique

19/09/2015 - De Roma (Borgerhout)

MEER INFO, EXTRA KORTINGEN
EN VOORDELEN:

‘Back to swing’ met Günther Neefs & VRT Bigband

22/09/2015 - CCHA (Hasselt)

WWW.DANSPUNT.BE/ABONNEEVOORDELEN

‘Marcella’ van Anabel Schellekens/inti

26/09/2015 - CC De Adelberg (Lommel)
‘Los Abrazos’ van Cie Estro
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EN VOLGEND CULTUURSEIZOEN?
Vergeet ook niet te gaan snuisteren op onderstaande websites voor een sneak preview van het
nieuwe cultuurjaar!
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Beursschouwburg Brussel: www.beursschouwburg.be
Kunstencentrum Buda Kortrijk: www.budakortrijk.be
Campo Gent: www.campo.nu
Cultuurcentrum Beringen: www.ccberingen.be (met o.a. Het Internationaal Danstheater, Samadhi Dance Company, …)
Cultuurcentrum De Adelberg Lommel: www.ccdeadelberg.be (met o.a. Conny Janssen Danst, Samadhi Dance Company, …)
Cultuurcentrum De Grote Post Oostende: www.degrotepost.be
Cultuurcentrum De Velinx Tongeren: www.develinx.be
Cultuurcentrum De Warande Turnhout: www.dewarande.be (met o.a. Rosas, Akram Khan Company, Koen De Preter,
Compagnie 111, …)
Cultuurcentrum Hasselt: www.ccha.be (met o.a. Ballet Vlaanderen, Akram Khan Company, Vera Tussing, Ultima Vez, …)
Cultuurcentrum Zwaneberg Heist-op-den-Berg: www.zwaneberg.be
De Roma Borgerhout: www.deroma.be
De Handelsbeurs Gent: www.handelsbeurs.be (met een flamenco/fado abonnement)
Kaaitheater Brussel: www.kaaitheater.be
Kopergietery Gent: www.kopergietery.be
Monty Antwerpen: www.monty.be
Music Hall: www.musichall.be (met o.a. Giselle, Het Zwanenmeer, …)
Muziekcentrum Dranouter: www.muziekcentrumdranouter.be (met o.a. initiaties, bals, concerten en danscursussen)
Schouwburg Kortrijk: www.schouwburgkortrijk.be
Vooruit Gent: www.vooruit.be

Als u zorgt voor het verbeteren van uw
persoonlijk record...
...dan zorgt arena voor de rest. Sinds jaar en dag is arena vooraanstaand
verzekeringspartner van talloze sportfederaties. Zo kan u gerust zijn dat u zelfs
bij het beoefenen van uw favoriete sport kan rekenen op de steun van een
deskundig team op die momenten dat het minder goed gaat.
Voor meer inlichtingen en advies surf naar www.arena-nv.be.
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Agenda

Dans.evenementen
Deelnemen aan één of meerdere van deze activiteiten kan via reservatie@danspunt.be of bel naar 09 269 45 36.
Meer info over publieksgerichte activiteiten: dirk.dhoe@danspunt.be, T. 09 269 45 33

HELLO!SCHOTEN

Op de eerste avond special acts voor ‘Goodbye Swing Cité,
Welcome LouisLou’s Dance Madness’. Een ode aan de Swing Cité!
Data: 17, 19, 20 en 22 juli 2015, telkens vanaf 19 uur tot 2.30 uur
Plaats: Baudelohof, 9000 Gent
Gratis evenement
LouisLou is een initiatief van LouisLou in samenwerking met
Trefpunt en Danspunt.
Meer info: www.louislou.be/dancemadness en op Facebook
(LouisLou)

57ste Werelddansfestival
Hello!Schoten (voordien het Wereldfestival van Folklore) is een
begrip in Schoten en ver daarbuiten. Wat begon als een klein
festival om de volkskunsten te promoten, is de voorbije decennia
uitgegroeid tot een wereldvermaard festival binnen de folklore,
dat jaarlijks om en bij de 25.000 bezoekers mag ontvangen.
Het festival nodigt steeds hoogstaande buitenlandse folkloredansensembles uit voor een week vol spectaculaire dansvoorstellingen, muziek van over heel de wereld en daverende
feestjes. Afgelopen jaar heeft Danspunt vzw Volkskunstgroep
Drieske Nijpers (Sint-Gillis-Waas) gecoacht om aan dit festival deel
te nemen.
Data: vr 10 t/m vr 17 juli 2015
Plaats: Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61, 2900 Schoten
Betalende en gratis activiteiten
Organisatie: Wereldfestival van Folklore Schoten vzw met de
steun van Danspunt vzw. Meer info: www.helloschoten.be

PLUSDANSTREFFEN

Dit najaar vindt opnieuw een contactdag plaats voor senioren die
graag volksdansen. Tijdens dit Plusdanstreffen is er samendans
en demonstratie voorzien evenals het aanleren van ‘nieuwe’
dansen. Elke senior is welkom, zowel danser als toeschouwer.
Datum: za 10 oktober 2015, vanaf 15 uur, van 10 tot 16 uur
Plaats: Dienstencentrum, Schoolstraat 44, 2970 Schilde
Bijdrage: 5 euro vvk / 6 euro adk
Inschrijven via reservatie@danspunt.be of 09 269 45 36 voor
5 oktober 2015. Code P15/12

BRUSSEL DANST

De Vlaamse feestdag op 11 juli wordt naar goede gewoonte
groots gevierd in Brussel. Al voor de derde keer is er Brussel
danst! Een geweldig en bovendien gratis festival met de hoofdstad als decor, waar iedereen op eigen tempo de zomer in feest.
Laat je verrassen door de vele dansers, muzikanten en artiesten
in de straten en blijf hangen bij de optredens en initiaties op de
pleinen.
Datum: za 11 juli 2015, van 14 tot 1 uur
Plaats: Centrum Brussel
Gratis evenement
Coördinatie: Muntpunt met promotionele steun van Danspunt
Meer info: www.brusseldanst.be

VOORUITBLIK
Hou deze data alvast vrij in je agenda en/of maak je op
om deel te nemen!

(URBAN)DANCE.UNLIMITED

GRATIS DANSINITIATIES
GENTSE FEESTEN - BAUDELOHOF

Doe mee! Alle info op pagina 21
Za 17 oktober 2015 in Genk

Tijdens de Gentse Feesten kan elke dansliefhebber in het
Baudelopark weer proeven van talrijke initiaties in verschillende
dansgenres. Van salsa tot Bollywood, van Flamenco tot tapdans,
van folkdans tot hiphop, … voor elk wat wils!
Data: vr 17 tot zo 26 juli 2015, vanaf 15 uur
Plaats: Baudelohof, 9000 Gent
Gratis evenement
Coördinatie: Danspunt i.s.m. Trefpunt vzw
Volledig programma: www.danspunt.be

GENT BOUGEMENT

Zie ook pagina 20
Za 7 en zo 8 november 2015 in Gent

DANCE.KICKS

Doe mee! Alle info op pagina 21
Za 31 oktober 2015 in Tielt

DANCE. CLASSIX

Doe mee! Alle info op pagina 21
Zo 29 november 2015 in Leuven

LOUISLOU’S DANCE MADNESS

Gentse Feesten
LouisLou’s Dance Madness is een authentiek swing-, funk-, soul-,
blues- & rootsfestival dat plaatsvindt in het Baudelohof tijdens de
Gentse Feesten. Sterke livemuziek, vette platen, inspirerende
omgeving en special acts brengen je in beweging. Doe de Lindy
Hop, dans een Blueske of laat je gaan in een Soultrain. Of kom
gewoon genieten van de groovende muziek en laat je verrassen:
verwondering en bewondering. Het kot staat op z’n kop.

ZIN IN EEN ZOMER(DANS)
FESTIVAL?
CHECK ONS FESTIVALOVERZICHT OP PAGINA 22-23
26
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Agenda

Dans.vorming
Inschrijven voor één of meerdere van deze activiteiten kan via inschrijven@danspunt.be of bel naar 09 269 45 36.
Meer info over vormingsactiviteiten: christel.vandevelde@danspunt.be, T. 09 269 45 34 en ellen.sijmons@danspunt.be,
T. 09 269 45 38
Prijzen voor vormingsactiviteiten (incl. Opleiding Dansdocent): basisprijs / abonneeprijs / reductieprijs
Abonnees op dit driemaandelijks tijdschrift Dans.Magazine betalen de abonneeprijs. De reductieprijs geldt voor studenten, voor
mensen met een vervangingsinkomen of voor mensen met een hogere tegemoetkoming van het ziekenfonds. Mensen die in
aanmerking komen voor het reductietarief, dienen een bewijsstuk voor te leggen (studentenkaart, klever van de ziekenkas,
bewijs VDAB, …).

CURSUSSEN

alle genres waar je zin in hebt, als verdieping in je
vertrouwde genre of als verbreding van je danstaal.
•
Pedagogisch. Al dansend krijg je heel wat praktische
tips & tricks over lesgeven. Beginners, hoe begin je
eraan? Jong geleerd: dansles geven aan jongeren?
Navigeren met niveaus. Choreografie. Creatief aan de
slag met dansmateriaal. Iedere dansworkshop heeft een
eigen didactische focus.
•
Lijf en beweging. Dansondersteunende workshops. Bij
Physical Dynamics, Laban en Pilates staan anatomie, lijf
en beweging centraal.
De stage is gericht naar docenten jazz, hedendaags, klassiek en/
of modern.
Je kiest voor één of meerdere dagen. Bij grote belangstelling
splitsen we de groep in twee en wisselen de groepen voor- en
namiddagsessie.

ZOMERACADEMIE 2015

Performance-atelier met choreograaf Paulo Guerreiro
De Zomeracademie is een niet te missen afspraak voor wie zelf
actief en artistiek wil bijtanken of educatieve inspiratie wil opdoen.
Tijdens de zomeracademie kan je je als deelnemer een week
lang onderdompelen in één van de volgende kunstdisciplines:
performance, geluid, kostuum, beeld- en beeldtaal, muzikale
improvisatie, figurentheater, poëzie, songwriting, zang- en muziektheater, fotografie en redesign. Je krijgt de kans om je artistieke
zoektocht verder te zetten en naar hartenlust te experimenteren.
Omdat er meerdere ateliers tegelijk plaatsvinden, ontstaat er een
spontane uitwisseling tussen de verschillende disciplines.
Bovendien zorgt de diversiteit aan deelnemers (jeugd- of kunsteducatieve werkers, docenten, amateurkunstenaars, …) voor een
grote verscheidenheid aan artistieke meningen en stijlen.
In het atelier performance ga je samen met choreograaf Paulo
Guerreiro op zoek naar hoe je een straffe solo, parcours in de
openbare ruimte, happening, performatieve installatie,… kan
maken. Het eindresultaat staat vrij en ontstaat tijdens de week.
Vertrekken doe je vanuit beweging, je lichaam en jouw persoonlijke verhaal. Van daaruit onderzoek je hoe je samen met anderen
tot een performance kan komen.
Data: ma 20 tot en met zo 26 juli 2015
Plaats: Vormingscentrum Destelheide, Destelheidestraat 66,
1653 Dworp
Bijdrage: Danspuntabonnees 430 euro; basisbijdrage 475
euro (prijs incl. verblijf, maaltijden, workshops) – andere
prijscategorieën vind je op de website
Meer info en inschrijven: www.zomeracademie.be, dharts@
destelheide.be, T. 02 380 39 15
Organisatie: De Zomeracademie is een initiatief van
Destelheide en De Veerman, in een co-productie met o.a.
Danspunt

Overzicht:
10-13 uur

14-17 uur

Za 15/08

Lyrical Jazz + niveaus
Peter Kongs

Modern mix
Karen Houthooft

Zo 16/08

Physical Dynamics
John Wooter & Jonas
Frey

Laban
Marieke Delannoy

Za 22/08

Ballet + niveaus
Karlien Lox

Pilates
Ann Van Huffel

Zo 23/08

Bewegingsexpressie
Dafne Maes

Choreografie
Min Hee Bervoets

Uitgebreide info op www.danspunt.be/zomerstage
Data: za 15, zo 16, za 22 en/of zo 23 augustus 2015, telkens van
10 tot 17 uur
Plaats: de ! Kunsthumaniora DANS, Kerkelei 43, 2610 Wilrijk
Bijdrage volledige stage: 130 euro / 120 euro / 115 euro
Bijdrage per dag: 50 euro / 40 euro / 35 euro
Inschrijven en betalen voor 3 augustus 2015. Codes V15/14
(volledige stage), code V15/14a (15/08), code V15/14b (16/08),
code V15/14c (22/08) en code V15/14d (23/08)

ZOMERSTAGE

voor docenten jazz, hedendaags, klassiek en/of modern
Je bent dansdocent en je wil je danstechniek bijschaven?
Bijtanken op vlak van lesgeven en didactiek? De schakeringen
van je danspalet uitbreiden?
In augustus vind je opnieuw je gading in de Zomerstage. Je komt
aan je trekken als docent én als dansend docent want tijdens
deze 4 dagen zijn verschillende rode draden met elkaar
verweven.
•
Dansen. Klassiek, modern, jazz, hedendaags. Gun jezelf
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HEDENDAAGSE DANS VOOR 50+

die doorheen de jaren ontwikkeld is door Ohad Naharin, en die
als dagelijkse training wordt gebruikt in zijn Batsheva Dance
Company in Tel Aviv, Israël. De taal van Gaga is oorspronkelijk
ontstaan vanuit het geloof in de genezende, dynamische en
steeds veranderende kracht van beweging. Gaga is een nieuwe
manier om kennis en zelfbewustzijn te verwerven via het lichaam.
In deze bewegingstaal ontdekken en versterken we onze lichamen, verbeteren we ons uithoudingsvermogen, flexibiliteit en
beweeglijkheid en wakkeren we ondertussen ook onze zintuigen
en verbeelding aan. Gaga verbetert instinctieve beweging en
verbindt bewuste en onbewuste beweging met elkaar.
Judith Clijsters (floorwork) studeerde af aan the Northern
School of Contemporary Dance in Leeds waarna ze een jaar
rondtoerde bij Verve Dance Company (PDG) met werk van o.a.
Filip Van Huffel en Milan Kozanek. Ze danste vervolgens enkele
seizoenen voor Phoenix Dance Theatre en toerde met werk van
Aletta Collins, Isira Makuloluwe, Douglas Thorpe, Darshan Singh
Bhuller, …. Naast eigen creaties (o.a. DAGBREEK 2012 en Beautiful
Self 2014), werkte ze samen met Phil Sanger, Rachel Krische,
Roeland Luyten en de Stokerij. Judith geeft les in hedendaagse
dans voor o.a. WISPER.
Wies Van Houplines (Gaga) is danser, choreograaf en leerkracht.
Ze geeft Gaga, modern/hedendaags en jazz in binnen- en buitenland. Ze behaalde haar BA danser aan het Koninklijk
Conservatorium Antwerpen in 2010. De laatste 4 maanden van
deze opleiding studeerde Wies aan de Academie voor Dans en
Muziek in Jeruzalem als uitwisselingsstudent. In 2010-2011 trainde
Wies in het KCDC Dance Journey Program in Israël. Hier kreeg ze
dagelijks lessen in het zware repertoire van de Kibbutz
Contemporary Dance Company alsook lessen klassiek, modern,
improvisatie, Mats Ek repertoire. Een jaar later behaalde Wies als
enige Belg haar certificaat leerkracht Gaga aan het allereerste
Gaga Teacher Training Program te Tel Aviv, Israël. In 2013 studeerde Wies opnieuw af aan het Koninklijk Conservatorium
Antwerpen, deze keer met een BanaBa diploma SLO dans.
Datum: zo 25 oktober 2015, van 10 tot 17 uur
Plaats: Dansstudio Arlekino, Boomgaardstraat 211, 2018
Antwerpen
Bijdrage: 50 euro / 40 euro / 35 euro
Inschrijven en betalen voor 15 oktober 2015. Code V15/15

GLOED workshop 2015-2016
Dansen is een ontspannen manier van bewegen, goed voor
lichaam en geest. De neveneffecten zijn niet min: je behoudt
kracht en coördinatie, je houdt je spieren wakker en je botstructuur sterk.
We gaan aan de slag met verschillende invalshoeken van de
hedendaagse dans. Op meeslepende muziek dansen we met het
hele lichaam. We laten ons inspireren door thema’s, muziek en
choreografie. Je ervaart bewegingsvrijheid in lichaam en geest.
Elke sessie begint met relaxatie, heeft een korte pauze en eindigt
met stretch. We nemen de tijd voor een goede opwarming en
werken vanuit ieders mogelijkheden en tempo. Ook een gezellige
babbel, samenzijn en plezier maken is belangrijk.
Je hebt geen danservaring nodig. Je danst blootsvoets of met
sokken en je draagt best losse, comfortabele kledij. Neem een
flesje water mee.
Philine Janssens studeerde aan het Conservatorium van SaintGermain-en-Laye richting hedendaagse dans en klassiek ballet,
de Rosella Hightower Academie in Cannes, het Koninklijk
Conservatorium, afdeling ‘Dans’ in Antwerpen HID en behaalde
een master in ‘Choreografie’ en in ‘Dance for the Screen’ in
Londen. Voor, tijdens en na haar studies was ze danssoliste bij de
English National Opera. Zij danste in Covent Garden en werkte
mee aan hedendaagse dans(theater)-producties, luchtspektakels
en improvisatie-evenementen met choreografen zoals onder
meer Fin Walker, Jonathan Lunn, Douglas Thorpe, Stijn Celis,
Yasmeen Godder en Didi Veldman. Recent werkte ze als choreografe voor het project 8plusgoals in het Museum voor Schone
Kunsten Brussel.
Data: 7 donderdagen, 15 oktober, 19 november, 17 december
2015, 18 februari, 17 maart, 21 april en 19 mei 2016, telkens van
10.30 tot 12 uur
Plaats: Cultuurcentrum De Grote Post, Hendrik Serruyslaan
18A, 8400 Oostende
Bijdrage hele reeks: 50 euro / 40 euro voor
Danspuntabonnees of mensen met een UiTpas
Bijdrage per dag: 8 euro / 6 euro voor Danspuntabonnees of
mensen met een UiTpas
Inschrijven en betalen tot 10 dagen voor aanvang via UiTloket
Oostende (059 33 90 00 of uit@oostende.be).
Het project ‘Gloed’ is een samenwerking tussen Cultuurcentrum
De Grote Post, Vormingplus Oostende-Westhoek en Danspunt.
Vanuit de vaststelling dat er weinig tot geen aanbod is voor 50+
amateurdansers binnen hedendaagse dans, ontstonden verschillende luiken: workshops, podiumvoorstelling, studiedag, ….

BASISCURSUS CHOREOGRAFIE:
DANS MAKEN

met Sarah Bostoen, Filip Van Huffel, Ugo Dehaes en Ula
Sickle
WISPER, Danspunt en STUK stellen een intensieve basiscursus
choreograferen voor.
Je leert in deze opleiding dans te maken vanuit de basisprincipes
van choreografie.
Volgende doelstellingen staan voorop:
1. Je verwerft inzicht in het maakproces van een dansvoorstelling.
Je krijgt zicht op waar je zelf het meeste affiniteit mee hebt. Je
werkt vanuit je eigen stijl.
2. Vanuit praktische werkmethoden worden choreografische
tools aangereikt. Er worden verschillende werkmogelijkheden
voorgesteld om te choreograferen. Hoe geef je een idee vorm?
Hoe maak je een toonmoment pittig voor het publiek?

DOCENTENDAG HEDENDAAGS

Floorwork & Gaga
Je geeft hedendaagse dansles en je wil graag blijven bijscholen?
Dan is deze dag iets voor jou.
We starten de dag met floorwork. Met het horizontale bewegen
van het lichaam activeren we het body-awareness proces en
geleidelijk warmen onze lichamen op. Hoe maken we optimaal
gebruik van de zwaartekracht bij het rollen en draaien in horizontale toestand? We voelen dat het lichaam rond is en niet plat met
een voor- en achterkant. We analyseren floorwork aan de hand
van de body planes (sagittal, transverse, frontal). We onderzoeken
en voelen hoe het gebruik van de verschillende body planes
onze beweging en techniek van floorwork verduidelijkt en versterkt. Onder andere via aanraking (de vloer en de ander) krijgen
we informatie en bewustzijn over ons 3-dimensionale lichaam en
de body planes. We gaan op zoek naar een juiste lichaamshouding en de juiste verdeling van spanning en ontspanning. We
ervaren dit vooral praktisch en ook een stukje theoretisch.
In de namiddag maken we kennis met ‘Gaga’, een bewegingstaal

Waar kan je je inhoudelijk aan verwachten:
• Hoe kom je praktisch tot bewegingsmateriaal en hoe kan je
een boeiend geheel maken met dat verkregen
bewegingsmateriaal?
• Hoe ga je te werk vanuit verschillende startpunten, vanuit een
concept, beeldmateriaal, muziek of improvisatie?
• Hoe bouw je een choreografie op, hoe zet je een idee om in
een interessante vorm? Hoe vertaal je jouw artistieke noodzaak
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BEST OF THEODOR VASILESCU

naar de buitenwereld?
Naast het zelf uitproberen en ontwikkelen, werpen we een blik op
het maakproces van verschillende choreografen. Via onderzoek,
uitproberen, uitwisseling, oefeningen en opdrachten doe je kennis
en inzicht op over verschillende invalshoeken en mogelijkheden
bij het werken aan een dansvoorstelling.
Sarah Bostoen begeleidt het traject. Er wordt gecreëerd, geëxperimenteerd en gespeeld met beweging en choreografie. Je
verkent verschillende mogelijkheden en leert veel choreografische tools te hanteren. Doorheen het proces komen er een aantal
andere choreografen langs (Filip Van Huffel, Ugo Dehaes, Ula
Sickle) die inkijk geven in hun methodiek, aanpak en ervaring met
choreograferen.
Verder ga je als maker met een uitgebreidere opdracht aan de
slag. Alle input en materiaal uit de cursusdagen wordt verder
uitgediept in deze oefening. Met je eigen dansers kan je tussen de
sessies door tools en inzichten uitproberen. Via videomateriaal
wordt tussentijds teruggekoppeld. De mogelijkheid bestaat om
eigen dansers ook in te zetten op 1 van de cursusdagen. Dit
wordt ruim op voorhand gecommuniceerd.
Het traject gaat door in STUK, wat ons de mogelijkheid geeft om
maakprocessen van dicht(er)bij mee te volgen.
Sarah Bostoen is danseres en choreografe. In 2007 rondde ze
haar opleiding aan de Fontys Dansacademie Tilburg (NL) af. Ze is
drijvende kracht achter compagnie Monica.
Data: 6 zondagen en 1 weekend zonder overnachting (29/11,
13/12/2015, 10/01, 31/01, 28/02, 06/03, 19/03, 20/03/2016),
telkens van 10 tot 17 uur (op zaterdag tot 19 uur)
Plaats: Kunstencentrum STUK, Naamsestraat 96, 3000
Leuven
Bijdrage: 370 euro / 320 euro / 285 euro
Inschrijven en betalen voor 16 november 2015. Code V15/18
Organisatie: Danspunt i.s.m. WISPER en STUK

Geniet van de rijkdom van de Roemeense dansvariatie
met Erik Veenstra

Datum: za 23 januari 2016, van 10 tot 17 uur
Plaats: Parochiecentrum Schorvoort, Schorvoortberg 58,
2300 Turnhout
Bijdrage: 30 euro / 20 euro / 15 euro
Inschrijven en betalen met code V16/01
Organisatie: Danspunt i.s.m Dansgroep Zonne (www.zonne.be)
Lees in het volgende Dans.Magazine meer over het dansnotatiesysteem van Theodor Vasilescu, het ‘Graphical Dance Notation
System’ (Romanotation).

DANSEN(D) ROND DE ZWARTE ZEE

met Caspar Bik
Vanuit een aantal reizen rond de Zwarte Zee komt Caspar Bik met
dansmateriaal wat de verscheidenheid aan culturen laat zien die
er rond deze Zee te vinden zijn. Met dansen uit Bulgarije, Turkije
en Georgië is er voor elk wat wils. Van gestileerde, technische
dansen tot pure folkloristische dansen zoals ze nog vandaag de
dag op ieder feest/festival ter plaatse gedanst worden.
Caspar Bik danst sedert 1993 in verschillende amateurgroepen
internationale folklore o.a. bij het gerenommeerde Holland
Express, o.l.v. Guus van Kan. Zelf is hij dansleider sedert 2007 en
vanaf 2010 ook choreograaf voor diverse theatergroepen.
Hij studeerde in 2013 af aan Codarts, Rotterdam als docent dans.
Sedert 2013 werkt Caspar als freelancer. Vanuit die functie begeleidde hij in Vlaanderen de dansgroep Senlima voor de creatie
van ‘Karadenizden Van Gölüne’ (Turks) en engageert hij zich als
lesgever in het Tanatsfestival te Oostmalle.
Voor lesgevers en ervaren dansers internationale folklore.
Datum: za 12 december 2015, van 10 tot 17 uur
Plaats: De Buurtloods, Patrijsstraat 10, 9000 Gent
Bijdrage: 30 euro / 20 euro / 15 euro (inkom instuif
inbegrepen)
Inschrijven en betalen voor 30 november 2015. Code V15/13
Organisatie: Danspunt i.s.m. Goe Folk (www.goefolk.be)

INFOSESSIES
INFOSESSIE ‘GEBRUIK VAN FACEBOOK
VOOR EEN DANSSCHOOL/-GROEP’

(WEGENS SUCCES HERHAALD)
met Rudy Pieters
Hoe maak ik dat meer mensen de berichten op onze
Facebookpagina leuk vinden en erop reageren?
Is het belangrijk dat veel mensen onze pagina leuk vinden?
Hoe vaak moeten we iets op onze pagina zetten? En wanneer
precies? En wat precies? Hoeveel mensen zien onze berichten
echt? Hoe krijgt onze organisatie meer publiek via onze
Facebookpagina?
Kan ik ook een persoonlijk profiel of een groep gebruiken voor
mijn dansvereniging?
En hoe zit dat met foto’s die we op Facebook zetten? Moeten we
de mensen die erop te zien zijn om toestemming vragen?
Op deze en andere vragen krijg je antwoord in deze infosessie.
De theorie blijft tot een minimum beperkt. Je krijgt vooral voorbeelden te zien van gelijkaardige organisaties, ook
dansverenigingen.
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Rudy Pieters is communicatiecoach met een zwak voor digitale
media. Hij geeft workshops en begeleidt cultuur-, sport-, jeugd-,
overheids- en sociale organisaties. In een vorig leven was hij
journalist voor Het Nieuwsblad, Knack, De Morgen en Radio 1.
Daarna werd hij marketing manager bij Musea Brugge, richtte hij
communicatiebureau Marketing en Cultuur op en ging hij lesgeven bij Escala (Syntra). Vandaag is hij directeur van Publiek
Centraal, dat organisaties en overheden traint en coacht, zowel
online als offline, om hun publiek echt te bereiken.
Datum: ma 19 oktober 2015, van 19 tot 22 uur
Locatie: Jeugdherberg De Blauwput, Martelarenlaan 11A,
3010 Kessel-Lo (Leuven)
Bijdrage: 10 euro / 5 euro / 3 euro
Inschrijven en betalen voor 6 oktober 2015. Code: V15/04

VOORUITBLIK

Hou deze data alvast vrij in je agenda en/of maak je op
om deel te nemen!

CURSUSDAG PLUSDANS

Za 7 november 2015 in Schilde

STUDIEDAG: ‘DANSEND OUDER
WORDEN’

Avant-première voorstelling GLOED
Do 19 november 2015 in Oostende

PLUSDANSWEEKEND

Vr 20 t/m zo 22 november 2015 in Oostende

SENIORENWEEKEND OOSTENDE
EN VOORSTELLING GLOED

Vr 20 t/m zo 22 november 2015 in Oostende

INFOSESSIE VRIJWILLIGERS
MOTIVEREN

Do 3 december 2015 in Antwerpen

Nieuwe start Opleiding
Dansdocent september 2015

Wat de huidige deelnemers denken over de opleiding.

Meer weten over onze Opleiding Dansdocent?
Surf naar www.danspunt.be/opleiding-dansdocent of mail naar opleiding@danspunt.be
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Agenda

Dans.leden
Wereld- en folkloredans
MA 29/06 t/m VR 03/07/15
Zomerworkshop Flamencodans
Choreografie en techniek met gastdocente Leli Dores uit Huelva / Spanje. Van
18.30 tot 19.30 uur (beginners) – van 19.45
tot 20.45 uur (middengroepen) – van 21
tot 22 uur (gevorderden) in Peña Al
Andalus vzw, Vorstermanstraat 1, 2000
Antwerpen
Info en inschrijvingen: www.alandalus.be,
info@alandalus.be, 03 830 31 99
Wereld- en folkloredans
MA 29 & DI 30/06/15
Afro-Braziliaanse dans - Workshop
Grote, aardse, intensieve en opzwepende
bewegingen op muziek waarop je lekker
los kunt gaan. Van 19.30 tot 22 uur in
Danshuis De Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat
Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang),
9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
WO 01, 08 & 15/07/15
Jazz Danstraining
Algemene danstechniek staat centraal;
danscombinaties en verplaatsingen
doorheen de studio en een choreografie
op hedendaagse muziek. Van 18.30 tot 20
uur (1 lessenreeks ervaring) en van 20 tot
22 uur (halfgevorderd/gevorderd) in
Danshuis De Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat
Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang),
9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Stijldans
WO 01 & DO 02/07/15
Charleston / solo Jazz - workshop
Aftasten van zowel het muzikale, creatieve
als choreografische karakter van de
solodansen uit de gouden jaren van de
Jazz. Van 19 tot 21.45 uur (groep beginners
én groep gevorderden) in Danshuis De
Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai
a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Dans- en bewegingsexpressie
WO 01 t./m VR 03/07/15
Kleuterdansexpressie danskamp
Kinderen worden ondergedompeld in een
creatief bad. Van 9 tot 16.30 uur in
Danshuis De Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat
Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang),
9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Urban Dance
WO 01/07/15
House Dance - Workshop
Combinatie van snel voetenwerk, vloeiende bewegingen in het bovenlichaam en
grondbewegingen. Van 14 tot 15.30 uur in
Danshuis De Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat
Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang),
9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Ballet, moderne, hedendaagse &
jazzdans
WO 01 t/m VR 03/07/15
MA 06 t/m WO 08/07/15
Creatieve zomerdriedaagse
Met dagelijkse porties dans en theater en
verrassingsactiviteiten. 1 t/m 3 juli voor
lagere-schoolkinderen; 6 t/m 8 juli voor
kleuters van 9 tot 16.30 uur (opvang van 8
tot 18 uur) in basisschool de Mijlpaal,
Antoon Catriestraat – Groenewandeling
80 te Drongen
Info en inschrijvingen: oiterpe.be, info@
oiterpe.be
Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
WO 01 t/m VR 03/07/15
Dans 3-daagse
3 dansdagen met boeiende afwisseling
tussen training, dansplezier en dans
ontdekken van 9 tot 17 uur in Danswijzer,
Brugsesteenweg 349, 9030 Mariakerke
Info en inschrijvingen: www.danswijzer.be,
info@danswijzer.be, 0477 230 505
Dans- en bewegingsexpressie
DO 02/07/15
Dans en Ritme - Improvisatieworkshop
Via kleine, speelse opdrachten gaan we al
improviserend en dansend vooral veel
spelen en plezier maken. Van 14 tot 17 uur
in Danshuis De Ingang, Hurstweg 8
(zijstraat Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Wereld- en folkloredans
DO 02 t/m 04/07/15
Argentijnse Tango Introductieworkshop
Voor enthousiaste beginners die willen
weten wat tango echt is! Van 20 tot 22 uur
in Danshuis De Ingang, Hurstweg 8
(zijstraat Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
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Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
VR 03 t/m ZO 05/07/15
Hedendaagse dans Introductieworkshop
Stevige dosis dans met improvisatie en
korte bewegingsfrasen. Vr en za van 20.15
tot 21.45 uur; zo van 13 tot 14.30 uur in
Danshuis De Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat
Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang),
9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
VR 03 t/m ZO 05/07/15
Pilates – Workshop
Met extra aandacht besteden aan het los
maken en mobiliseren van stijve gewrichten en gespannen spieren. Vr van 18.30
tot 20 uur; za en zo van 10.30 tot 12 uur in
Danshuis De Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat
Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang),
9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
ZA 04 t/m MA 06/07/15
Hedendaagse dans - Workshop Choreo
en Performance
Je eigen unieke bewegingsstijl vinden
vanuit diverse dansachtergronden. Van 15
tot 18 uur in Danshuis De Ingang,
Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai a/d
spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
MA 06 t/m VR 10/07/15
Ballet en Hedendaags danskamp
De wereld van een echte ballerina beleven
met dagelijkse stretching, routines aan de
barre, passencombinaties en improvisatieopdrachten. Van 9 tot 16.30 uur in
Danshuis De Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat
Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang),
9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
MA 06 t/m DO 09/07/15
Ballet - Workshop
Deze balletstage nodigt de beginners met
basiservaring en de halfgevorderde
balletdansers uit om hun dans te perfectioneren. Van 19 tot 20.30 uur (minstens 1
jaar ervaring) en van 20.40 tot 22.10 uur
(halfgevorderden) in Danshuis De Ingang,
Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai a/d
spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Dans- en bewegingsexpressie
MA 06, DI 07/07, MA 13 & DI 14/07/15
Yoga Training
Ontwikkelingsproces in het bewegen waar
kracht en ontspanning in balans worden
gebracht. Van 19 tot 21 uur in Danshuis De
Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai
a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Dans- en bewegingsexpressie
MA 06/07 & 17/08/15
Nia energie-dans zomerlessen
Dansende workout voor vrouwen en
mannen van elke leeftijd, conditie of
gewicht. Van 19 tot 20 uur in Studio 118,
Graatakker 118, 2300 Turnhout
Info en inschrijvingen: www.amania.be,
vera@amania.be, 0494 12 12 80
Wereld- en folkloredans
MA 06 & WO 08/07/15
Bollywood Introductieworkshop
Kennismaking basistechnieken van de
Bollywoodstijl. Van 19.30 tot 21.30 uur in
Danshuis De Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat
Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang),
9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Wereld- en folkloredans
MA 06 & DI 07/07/15
Salsa - Introductieworkshop
Met een dynamische aanpak wordt de
typische eigen stijl van Jurgen overgebracht. Van 20 tot 22 uur in Danshuis De
Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai
a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Dans- en bewegingsexpressie
MA 06/07/15
Biodanza info & aansluitend Proefsessie
Je krijgt om 19 uur uitleg over Biodanza,
hoe een les verloopt en er is ruimte voor
vragen. Om 19.30 uur start de vivencia
(Biodanzales) tot 21.30 uur in Centrum
Voelen, Sint-Annastraat 7, 9810 Eke
Info: www.bio-danza.be, katharina@
bio-danza.be, 0496 51 15 16
Dans- en bewegingsexpressie
MA 06, MA 13/07, MA 17, MA 24, MA
31/08/15
Biodanza Zomerse ‘open’ avondreeks
met Katharina
Proef en beweeg mee met de Dans van
het Leven. Van 19 tot 21.30 uur in Centrum
Voelen, Sint-Annastraat 7, 9810 Eke
Info en inschrijvingen: www.bio-danza.be,
katharina@bio-danza.be, 0496 51 15 16
Wereld- en folkloredans
MA 06 t/m DO 09/07/15
Zomerkamp “Dans en Crea” voor
kinderen
Op verschillende soorten muziek leren we

verschillende dansstijlen aan, aangepast
aan het niveau van de groep. Van 9 tot 16
uur in Peña Al Andalus vzw,
Vorstermanstraat 1, 2000 Antwerpen
Info en inschrijvingen: www.alandalus.be,
info@alandalus.be, 03 830 31 99
Wereld- en folkloredans
MA 06/07 & 17/08/15
Buikdans zomerworkshops
Fascinerende, sensuele en feestelijke reis
naar die andere cultuur. Van 20.15 tot 22
uur in Studio 118, Graatakker 118, 2300
Turnhout
Info en inschrijvingen: www.buikdans.net,
a@buikdans.net, 0494 12 12 80
Wereld- en folkloredans
DI 07/07 & DI 18/08/15
Buikdans zomerworkshops
Fascinerende, sensuele en feestelijke reis
naar die andere cultuur. Van 20.15 tot 22
uur in De Feniks, Deurneleitje 6, 2640
Mortsel
Info en inschrijvingen: www.buikdans.net,
a@buikdans.net, 0494 12 12 80
Dans- en bewegingsexpressie
DI 07/07 & DI 18/08/15
Nia energie-dans zomerlessen
Dansende workout voor vrouwen en
mannen van elke leeftijd, conditie of
gewicht. Van 19 tot 20 uur in De Feniks,
Deurneleitje 6, 2640 Mortsel
Info en inschrijvingen: www.amania.be,
vera@amania.be, 0494 12 12 80
Wereld- en folkloredans
DI 07, DI 14, DI 21, DI 28/07, DI 04, DI 11,
DI 18 & DI 25/08/15
Openluchtinstuiven Internationale dans
Openluchtinstuif met Internationale en
Israëlische dansen. Elke dinsdag van juli en
augustus van 19 tot 21 uur in
St Donatuspark, Tiensestraat, 3000
LeuvenInfo: info@deronde-leuven.be,
016 44 30 37
Dans- en bewegingsexpressie
WO 08/07 & 19/08/15
Eros & Grace: Dance your Body
Meditatieve dansworkshop om meer
voeling te krijgen met je eigen lichaam en
meer lichamelijke rust in je gevoel. Van 19
tot 20 uur in De Feniks, Deurneleitje 6,
2640 Mortsel
Info en inschrijvingen: www.zintua.net,
info@zintua.net, 0487 60 07 70
Wereld- en folkloredans
WO 08, DO 09, WO 15 & DO 16/07/15
Afrikaanse Danstraining
Goede lichaamshouding, vering, aarding,
centreren, isolatie voor mensen met
minimum 1 lessenreeks ervaring. Van 20
tot 22 uur in Danshuis De Ingang,
Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai a/d
spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
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Wereld- en folkloredans
VR 10/07 & 21/08/15
Maghrebdans zomerworkshops
Repetitief en (schijnbaar) eenvoudig,
spiritueel en aards, meditatief en uitbundig. Van 20.15 tot 22 uur in De Feniks,
Deurneleitje 6, 2640 Mortsel
Info en inschrijvingen: www.maghrebdans.
net, a@buikdans.net, 0494 12 12 80
Wereld- en folkloredans
ZA 11 t/m DI 14/07/15
Flamenco - Combinatiestage dans,
gitaar en zang
Zang met Carmen Fernandez, Dans met
Irene Alvarez en Gitaar met Alexander
Gavilàn. Zang telkens van 10.30 tot 12.30
uur; palmas van 13.30 tot 14 uur; dans van
14 tot 16 uur (halfgevorderd) en van 16.30
tot 18.30 (gevorderd); gitaar van 14.30 tot
16 uur en van 17 tot 18.30 uur; combinatieles van 19.30 tot 20.30 uur in Danshuis De
Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai
a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Wereld- en folkloredans
MA 13 t/m VR 17/07/15
Werelddansen danskamp
Kennismaking met flamenco dansen,
Spaanse woordjes en Spaanse verhalen
op een leuke en speelse manier. Van 9 tot
16.30 uur in Danshuis De Ingang,
Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai a/d
spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
ZA 18 t/m ZA 25/07/15
Dansvakantie in Frankrijk
Actieve, soezende, genietvakantie waar
dans en beweging elke dag de schakel
vormen in Andiran
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Dans- en bewegingsexpressie
ZA 18 t/m MA 20/07/15
Workshop Spelen met Maskers
Zin om je onder te dompelen in de wondere wereld van de maskers? In De
Expeditie, Dok Noord 4F-102, 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.wildschaap.be,
wildschaap@gmail.com
Verschillende dansgenres
ZO 19 t/m 25/07/15
Modern en Jazz Danskamp
Een volledige week trekken we er op uit
met 7 ervaren docenten.
Hip-hop & Urban Danskamp
Maar liefst 7 docenten begeleiden je om
alle aspecten van de urban scene onder
de knie te krijgen. Vakantiecentrum
Flipper, Sint-Elisabethlaan 16, 8660 De
Panne.
Info: www.dancecool.be

Dans- en bewegingsexpressie
MA 20/07/15
Biodanza Zomerse Feestavond & VRIJ
dansen
Speciale Zomerse Feestavond met een
feestelijke Biodanzales. Aansluitend kan je
tot 22.45 uur vrij dansen met gelegenheid
tot ontmoeten, bijpraten… Van 19 tot 23
uur in Centrum Voelen, Sint-Annastraat 7,
9810 Eke. Info en inschrijvingen: www.
bio-danza.be, katharina@bio-danza.be,
0496 51 15 16
Verschillende dansgenres
ZO 26/07 t/m 01/08/15
Own the Stage – Choreografie
danskamp
2 hiphop/urban topdocenten steken met
dezelfde groep dansers een dansshow in
elkaar voor een battle op het einde van de
week.
Dancecool Breakdance
Zomerdanskamp
Alle aspecten van breakdance footwork,
powermoves, toprocks, freezes en choreografie komen aan bod.
Vakantiecentrum Flipper, SintElisabethlaan 16, 8660 De Panne.
Info en inschrijvingen: www.dancecool.be
Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
DI 04, DI 18, DO 20, DI 25 & DO
27/08/15
Vakantieworkshops
Je kan van allerlei dansstijlen komen
proeven bij topleerkrachten, met veel
ervaring in de dans- en lesgeefwereld. Van
18 tot 19.30 uur voor 11-15-jarigen; van 19.30
tot 21 uur voor 16-25-jarigen (of vanaf
Chara’s gevorderden C) in SintMichielscollege, Papenaardekenstraat 53,
2900 Schote. Info en inschrijvingen: www.
dansgroepchara.be, info@dansgroepchara.be

Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
DI 04/08/15
Masterclass Min Hee Bervoets
De unieke dansstijl van Min Hee is een
echte aanrader en je zal je gegarandeerd
goed in het zweet dansen. Van 18 tot 19.30
uur voor 11-15-jarigen; van 19.30 tot 21 uur
voor 16-25-jarigen (of vanaf Chara’s gevorderden C) in Sint-Michielscollege,
Papenaardekenstraat 53, 2900 Schoten
Info en inschrijvingen: www.dansgroepchara.be, info@dansgroepchara.be
Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
MA 10 t/m ZA 15/08/15
Creatieve dansstage
Dansles van kwaliteitsvolle lesgevers,
afgewisseld met leuke buitenactiviteiten
en creatieve uurtjes voor enthousiaste
dansers van 5 tot 10 jaar van 8 tot 17 uur in
Sint-Michielscollege, Papenaardekenstraat
53, 2900 Schoten
Info en inschrijvingen: www.dansgroepchara.be, info@dansgroepchara.be

Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
MA 17 t/m WO 19/08/15
Jazz - Introductieworkshop
Jazz - Workshop Gevorderd
Algemene danstechniek staat centraal;
danscombinaties en verplaatsingen doorheen de studio en een choreografie op
hedendaagse muziek. Van 18.30 tot 20 uur
(introductie) en van 20 tot 22 uur (gevorderd) in Danshuis De Ingang, Hurstweg 8
(zijstraat Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Dans- en bewegingsexpressie
MA 17, DI 18, MA 24 & DI 25/08/15
Yoga Training
Ontwikkelingsproces in het bewegen waar
kracht en ontspanning in balans worden
gebracht. Van 19 tot 21 uur in Danshuis De
Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai
a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Urban Dance
MA 17, 24 & 31/08/15
Salsaton vs Reggaeton Danstraining
Abdel combineert de Salsaton met
Reggaeton, een unieke combinatie van
twee stijlen. Van 20 tot 22 uur in Danshuis
De Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat
Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang),
9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Stijldans
MA 17 t/m VR 21/08/15
Swingdance danskamp
Kinderen door middel van muziek en dans
laten proeven van swingjazz. Van 9 tot
16.30 uur in Danshuis De Ingang,
Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai a/d
spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Wereld- en folkloredans
MA 17 t/m VR 21/08/15
Kleuter Kleur danskamp
Vanuit beelden en dromen naar dans en
beweging. Van 9 tot 16.30 uur in Danshuis
De Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat
Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang),
9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Wereld- en folkloredans
MA 17 & DI 18/08/15
Flamenco - Introductieworkshop
Proeven van de traditionele
Flamencodans. Van 19 tot 20.30 uur in
Danshuis De Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat
Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang),
9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Wereld- en folkloredans
MA 17, DI 18, MA 24 & DI 25/08/15
Flamenco - Workshop Bambera
Aanleren van een choreo van een specifieke palo voor mensen die 1 tot 3 jaar
ervaring in Flamenco hebben. Van 20.40
tot 22.10 uur in Danshuis De Ingang,
Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai a/d
spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Wereld- en folkloredans
DI 18 & WO 19/08/15
Afrikaanse Dans - Workshop
Naast een stevige portie techniek, werken
we rond snelheid en precisie, rond elegant
en licht voetenwerk, en zoeken we een
stevig centrum. Van 19.30 tot 22 uur in
Danshuis De Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat
Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang),
9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Urban Dance
WO 19/08/15
Salsaton Introductieworkshop
Abdel combineert de Salsaton met
Reggaeton, een unieke combinatie van
twee stijlen. Van 20.40 tot 22.10 uur in
Danshuis De Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat
Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang),
9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Urban Dance
WO 19/08/15
Dancehall/ Ragga Introductieworkshop
Jamaicaanse dansstijl, ontstaan uit een
combinatie van reggae, hiphop en calypso. Van 19 tot 20.30 uur in Danshuis De
Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai
a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
WO 19, 26/08 & 02/09/15
Hedendaagse danstraining
Hoe je de kracht van de vloer kunt gebruiken in verschillende dansbewegingen. Van
19.30 tot 21.30 uur in Danshuis De Ingang,
Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai a/d
spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
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Wereld- en folkloredans
WO 19, DO 20, WO 26, DO 27/08, WO
02 & DO 03/09//15
Oriëntaalse Danstraining
Serkan Tutar deelt zijn ervaring in deze
prachtige dansstijl. Van 19.30 tot 21.30 uur
in Danshuis De Ingang, Hurstweg 8
(zijstraat Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
MA 24 t/m VR 28/08/15
Jazzdance danskamp
‘Van oerdans tot straatdans’ laat de kinderen kennis maken met de verschillende
soorten dansen doorheen de geschiedenis. Van 09 tot 16.30 uur in Danshuis De
Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai
a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Wereld- en folkloredans
WO 26 & DO27/08/15
Argentijnse Tango Introductieworkshop
Voor enthousiaste beginners die willen
weten wat tango echt is!. Van 19.30 tot
22.30 uur in Danshuis De Ingang,
Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai a/d
spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Wereld- en folkloredans
DO 20 t/m ZA 22/08/15
Flamenco - Workshop Farruca
Aanleren van een choreo van een specifieke palo voor mensen vanaf niveau 3. Do
en vr van 19.30 tot 22 uur; za van 10.30 tot
13 uur in Danshuis De Ingang, Hurstweg 8
(zijstraat Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Urban Dance
MA 24 t/m VR 28/08/15
Breakdance danskamp
Dans samen met Saho op de coolste
beats. Van 9 tot 16.30 uur in Danshuis De
Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai
a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Wereld- en folkloredans
DO 27 & VR 28/08/15
Salsa - Introductieworkshop
Lisette leert je de authentieke, pure,
onversneden Cubaanse Salsa. Van 20 tot
22 uur in Danshuis De Ingang, Hurstweg 8
(zijstraat Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Verschillende dansgenres
VR 21, ZA 22 & ZO 23/08/2015
Dansen in het park
Gratis 3-daags openlucht dansfestival met
dansinitiaties en dansvoorstellingen voor
iedereen. Met ‘s avonds 2 dansvloeren
met 2 verschillende dansfeesten: een feest
voor iedereen met geweldige Dj’s en
daarnaast een specifiek dansfeest: vrijdag
Lindy Hop, zaterdag Salsa en zondag
Argentijnse Tango. Op vrijdag van 19 tot 01
uur; op zaterdag en zondag van 15 tot 01
uur in Azaleapark, Achterstraat, 9040
Gent
Info: www.danseninhetpark.be
Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
MA 24 t/m WO 26/08/15
Hedendaags Ballet - workshop
Van een op ballet gebaseerde warming up
evolueren naar meer technische hedendaagse dansbewegingen. Van 20.10 tot
22.10 uur in Danshuis De Ingang,
Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai a/d
spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Ballet, moderne, hedendaagse & jazzdans
MA 24 t/m WO 26/08/15
Ballet - Introductieworkshop
Kennismaking met de basistechnieken
van ballet, gedoceerd door een ervaren
en attent lesgever. Van 19 tot 21 uur in
Danshuis De Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat
Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang),
9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96

Wereld- en folkloredans
MA 24 & DI 25/08/15
Flamenco - Workshop Techniek
Focus ligt op training en techniek voor
mensen met enige voorkennis (vanaf
niveau 2). Van 19 tot 20.30 uur in Danshuis
De Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat
Wiedauwkaai a/d spoorwegovergang),
9000 Gent. Info en inschrijvingen:
www.de-ingang.be, Info@de-ingang.be,
09 220 82 96
Wereld- en folkloredans
DI 25/08/15
Salsa Date - Introductieworkshop
Lisette leert je de authentieke, pure,
onversneden Cubaanse Salsa. Op deze
blind date kan je helemaal alleen inschrijven! Van 19 tot 20.15 uur in Danshuis De
Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai
a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Wereld- en folkloredans
DI 25/08/15
Argentijnse Tango Date - workshop
Heerlijke, blijvend fascinerende improvisatiedans waar écht samendansen (leiden
en volgen) centraal staat. Op deze blind
date kan je helemaal alleen inschrijven!
Van 20.45 tot 22 uur in Danshuis De
Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai
a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Urban Dance
WO 26 & DO 27/08/15
Dancehall / Ragga - Workshop
Jamaicaanse dansstijl, ontstaan uit een
combinatie van reggae, hiphop en calypso. Van 19 tot 21.30 uur in Danshuis De
Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai
a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
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Dans- en bewegingsexpressie
MA 07/09, 12/10 & 09/11/15
Biodanza info & aansluitend Proefsessie
Je krijgt om 19 uur uitleg over Biodanza,
hoe een les verloopt en er is ruimte voor
vragen. Om 19.30 uur start de vivencia
(Biodanzales). Tot 21.30 uur in Centrum
Voelen, Sint-Annastraat 7, 9810 Eke
Info en inschrijvingen: www.bio-danza.be,
katharina@bio-danza.be, 0496 51 15 16
Dans- en bewegingsexpressie
VANAF MA 07/09/15
Biodanzareeks met Katharina
Proef en beweeg mee met de Dans van
het Leven. Wekelijks op maandag van 19
tot 21.30 uur in Centrum Voelen, SintAnnastraat 7, 9810 Eke
Info en inschrijvingen: www.bio-danza.be,
katharina@bio-danza.be, 0496 51 15 16
Verschillende dansgenres
ZO 13/09/2015
Open Huis Dag – De Ingang danst
Gratis proeflessen voor kinderen, jongeren
en volwassenen van alle danslessen uit
ons aanbod: werelddansen, moderne en
klassieke dansen, partnerdansen, fitness
dansen,... Van 13 tot 19 uur in Danshuis De
Ingang, Hurstweg 8 (zijstraat Wiedauwkaai
a/d spoorwegovergang), 9000 Gent
Info en inschrijvingen: www.de-ingang.be,
Info@de-ingang.be, 09 220 82 96
Wereld- en folkloredans
ZO 20/09/15
Voorstelling Reuzegom70
Reuzegom toont met trots zijn mooiste
creaties van het voorbije decennium. Om
14 uur in 30CC/Minnepoort, Dirk
Boutslaan 62, 3000 Leuven
Info: www.reuzegomleuven.be, www.
facebook.com/events/1080056618686916
Reservatie: goo.gl/forms/KIrB3dpGKG

DANS IN
DE PERS

bekend. Ze creëerde haar eigen stijl, die werd gekenmerkt door
briljante techniek, elegantie, perfectie van elke individueel gebaar
en houding, in combinatie met haar mooie dramatische vorm en
buitengewone muzikaliteit.
Ze schitterde in klassiekers als ‘Het Zwanenmeer’, ‘Anna Karenina’
en ‘Carmen’ en groeide uit tot een echte wereldster. Kenners
beschouwen haar als de beste Stervende zwaan uit de
geschiedenis.

FOCUS.KNACK.BE - 30/03/2015

METRO.BE - 10/05/2015

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
KRIJGT GOUDEN LEEUW OP BIËNNALE
VENETIË

WIE DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
VOLGT, MAAKT MEER KANS IN HOGER
ONDERWIJS

De Biënnale van Venetië heeft een Gouden Leeuw toegekend
aan de Belgische choreografe Anne Teresa De Keersmaeker voor
haar gehele oeuvre.
Virgilio Sieni, voorzitter van de afdeling Dans van de Biënnale,
heeft woorden van lof voor “haar poëtisch gebaar, gestalte
gegeven door het lichaam, dat heeft geleid tot een significante
verschuiving tussen westerse culturen naar het begrip van het
lichaam in het toneel als medium voor het experimenteren met
taal”. Anne Teresa wordt bovendien omschreven als “een leidende
figuur op het gebied van de Belgische en Europese dans sedert
de jaren tachtig”.

Scholieren die deelnemen aan het deeltijds kunstonderwijs
hebben later meer kans op slagen in het hoger onderwijs. Dat
blijkt uit een studie van het Steunpunt Studie- en
Schoolloopbanen bij 42.000 studenten. De studie onderzocht
van ruim 42.000 studenten hoe zij het deden in het eerste jaar
hoger onderwijs.Opvallend is dat ook deelname aan het deeltijds
kunstonderwijs – de teken- en muziekacademies – een positieve
invloed heeft op de slaagkansen. Onafhankelijk van alle andere
kenmerken hebben leerlingen die muziek, woord, dans of beeldende kunst volgen een studierendement dat 6 procent hoger
ligt. Meer info: www.steunpuntssl.be

TIME.COM – 16/04/2015

KUNSTBENDE - 16/05/2015

Time Magazine kiest elk jaar de meest invloedrijke personen ter
wereld in verschillende categorieën.
In de categorie ‘pioniers’ is balletdanseres Misty Copeland één
van de belangrijkste namen en ze mocht ook de cover van het
tijdschrift bestrijken. Misty Copeland is de 3e Afro-Amerikaanse
prima ballerina ooit bij het American Ballet Theatre, een van de
meest prestigieuze dansgezelschappen ter wereld. Voor ze de
top bereikte, moest de 31-jarige heel wat vooroordelen, tegenslagen, afwijzingen en kritieken verhapstukken.
Meer info: www.time.com/misty-copeland-2015-time-100

In Kortrijk vond de finale plaats van de 16de editie van de
Kunstbende. In de finale van dé wedstrijd in kunst voor jongeren
tussen 13 en 19 jaar streden 170 finalisten om de eerste plaats.
In de categorie Dans gingen de prijzen naar:
1.
Isa - Contrasting Unity – Antwerpen
2.
ArtiX in Classical - Unfinished life - Sint-Truiden
3.
Kika en Aster - Limits - Turnhout
Commentaar van jurylid Sihame El Kaouakibi over Isa: “Als je op
deze leeftijd, solo, zo kan binnenkomen bij de jury, dan toon je
maturiteit.” Meer info: www.kunstbende.be

VERSCHILLENDE MEDIA - 29/04/2015
INTERNATIONALE DAG VAN DE DANS

VERSCHILLENDE MEDIA – 20/05/2015

MISTY COPELAND IS PIONIER

KUNSTBENDE 2015

JAN MARTENS WINT CHARLOTTE
KÖHLERPRIJS

“Carmen Amaya, Valeska Gert, Suzushi Hanayagi, Michael
Jackson...I see them as energy-generating turbines and this
makes me think about the importance of choreography on that
energy of the dancer. The important thing is probably not the
choreography, but specifically that energy, the whirlwind which it
triggers.”- Israel Galván, Spaanse danser en choreograaf + schrijver van de officiële boodschap voor Werelddansdag 2015.
Lees de officiële boodschap op www.international-danceday.org

Jan Martens wint de aanmoedigingsprijs voor jong talent van het
Nederlandse Prins Bernhard Fonds. De prijs - 30.000 euro - wordt
uitgereikt op donderdag 2 juli 2015 tijdens de Young Talent
Awards in de Beurs van Berlage in Amsterdam. De Belgische
choreograaf Jan Martens (°1984) studeerde in 2006 af aan het
Koninklijk Conservatorium in Antwerpen, opleiding Dans. Sinds
2009 maakt hij eigen choreografieën, onder andere voor
Dansateliers Rotterdam, ICKamsterdam en DansBrabant. Zijn
meest recente werk ‘The Dog Days are over’ werd geslecteerd
voor Het Theaterfestival 2014 en maakt op dit moment een
internationale tournee. “Met deze voorstelling heeft Jan Martens
wederom bewezen een bijzonder getalenteerd maker te zijn”, zo
vindt de adviescommissie theater van het Cultuurfonds.

WWW.BORGMANSLUCAS.WORDPRESS.COM 01/05/2015

DANSER MAG ONMIDDELLIJK NAAR
TWEEDE JAAR

Wolf Govaerts (19) studeerde af aan de Kunsthumaniora in
Brussel. Hij deed audities in Arnhem, Tilburg, Amsterdam, Londen,
Rotterdam en Antwerpen. Hij koos uiteindelijk voor de
Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK) en mag al
onmiddellijk naar het tweede jaar. “Ik ben echt een uitzondering,
normaal doen ze zoiets niet”. Zijn grote droom is om choreograaf
te worden.

NEDERLANDSE MEDIA - 23/05/2015

DANSEN OP HET KERKHOF MAG NIET

De Vlaamse choreografe Ann van den Broek had met haar groep
WArd/waRD ’Q61 Cemetery’ – over de rol van de dood in ons
leven – vorig jaar al meermalen opgevoerd in Antwerpen.
Probleemloos en succesvol. Als onderdeel van de Nederlandse
theaterfestival Karavaan zou de voorstelling ook vijf keer in
Alkmaar te zien zijn, op de ruimte rond de graven op de
Algemene Begraafplaats. Na de eerste, de try-out, ging het mis.
Een kortgeding, vernielingen op het terrein, fysieke en verbale
(doods)bedreigingen aan het adres van de dansgroep en aanhoudingen van drie demonstranten leidden tot afgelastingen van de
Nederlandse première en de drie reprises.

VERSCHILLENDE MEDIA - 02/05/2015

MAYA PLISETSKAYA OVERLEDEN

De Russische Maya Plisetskaya overleed op 89-jarige leeftijd aan
een hartaanval. Ze was een van de meest opvallende ballerina’s
uit de tweede helft van de 20e eeuw. Onmiddellijk na haar afstuderen aan de Moskouse School voor Choreografie werd ze
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Meer informatie:
Danspunt
Abrahamstraat 13
9000 Gent
T. 09 269 45 30
info@danspunt.be
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