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Kontich, 17 april 2018.

Beste Het DansAteljee-fan

We nodigen je graag uit op onze OpenDansDagen van 2-5 mei 2018.
Kom eens langs om de sfeer rond een dansles op te snuiven in onze dansstudio !
Plaats van gebeuren: DansStudio Het DansAteljee – Pronkenbergstraat 29A te Kontich.
(Gelieve reglementair te parkeren of met de fiets te komen)
Breng je sportschoenen mee als je even wenst mee te doen.
Als je het leuk vindt, kan je ter plaatse aan de infotafel je inschrijving op de wachtlijst bevestigen.
Halverwege de zomervakantie krijg je per mail van ons dan een lesrooster, inschrijvings- en
betalingsformulier en kan je een definitieve beslissing nemen.
Meer info over de proeflessen en ons aanbod kan je vinden op de volgende pagina’s in dit bestand.
Kan je er niet bij zijn op de proefles, maar wil je wel verder gecontacteerd worden, vergeet dan
zeker niet het secretariaat te verwittigen zodat je gegevens bewaard worden!
Dit kan telefonisch (03/4573609) of via email ( secretariaat@hetdansateljee.be ). Ook voor andere
vragen i.v.m. de OpenDansDagen kan je hier terecht.

Tot dan,

Scroll naar
beneden voor

Het DansAteljee

*het lesrooster
voor de
proeflessen
*ons aanbod
*veel gestelde
vragen
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Aangepast lesrooster voor de OpenDansDagen
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PROEFLESSEN en AUDITIES
Jongens, meisjes, jongeren en volwassenen, iedereen is welkom tijdens de OpenDansDagen van Het
DansAteljee. De proeflessen zijn gratis te volgen. Om de organisatie vlot te laten verlopen vragen we wel
om vooraf in te schrijven op de wachtlijst. Dit heb je waarschijnlijk al eerder dit jaar gedaan, dan hoeft
het niet terug opnieuw. Tijdens de OpenDansDagen beginnen we in alle dansgroepen met een nieuwe les,
waardoor het aangenaam kennismaken is. Na de les kan je je inschrijving bevestigen of annuleren.
Zo gaat het in zijn werk:
1. Kijk op het lesrooster wanneer een les voor jouw leeftijdscategorie doorgaat.
2. Meld je aan aan de infobalie tijdens de OpenDansDagen en ontvang een naamsticker. Geniet van
de dansles en dans met ons mee.
3. Was het toch niet jouw ding en wil je liever geschrapt worden van de lijst laat dit dan even weten
aan een DansAteljee-medewerker wanneer je de danszaal verlaat. Wij vinden het geen probleem,
mocht de les niet zijn wat je zoekt, maar laat het ons gewoon even weten, zodat wij de administratie
kunnen afronden.
4. Vond je het wel leuk en wil je graag bij Het DansAteljee komen dansen, laat ons dan, voor je de
dansstudio verlaat.weten dat je graag verder op de hoogte wil gehouden worden.
5. Op het einde van het schooljaar worden de nieuwe groepsindelingen en uurroosters voor het
volgende seizoen gepland. In de volgorde van inschrijving op de definitieve wachtlijst word je als
nieuw lid aangeschreven. Alle briefwisseling gebeurt per e-mail! Niets van ons gehoord eind juli?
Neem zelf even contact op, misschien ging er ergens iets mis.
6. Wanneer je wenst in te schrijven verwachten we dat jouw online-inschrijvingsfiche volledig is
ingevuld en dat betaling via overschrijving is gebeurd tegen half augustus.
7. De groep waarbij je bent ingedeeld en het lesrooster staat op de inschrijvingsfiche die je per mail
wordt toegestuurd.
8. Als zowel inschrijving als betaling gebeurd zijn, ben je lid van Het DansAteljee en verwachten we je
op de eerste dansles in september. Alle info bezorgen we je in de mail met het
inschrijvingsformulier, daarna zal je dus geen verdere briefwisseling meer ontvangen. Welkom bij
Het DansAteljee!! Zie ook op onze website: www.hetdansateljee.be

Nog even dit : de audities zijn proeflessen waarbij we ook ineens kijken of je voor die dansstijl al kan
starten of beter eerst nog een voorbereidend (funk of ballet-) jaar volgt.
Je hoeft niets voor te bereiden en je hoeft je ook niet zenuwachtig te maken. Kom gewoon eens
meedoen en zo kunnen we samen uitzoeken hoe we jou aan toffe danslessen kunnen helpen!
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veel gestelde vragen
Zijn er bepaalde kledingsvoorschriften?
Alle DansAteljee-leden dragen een basisoutfit met het logo. Meer informatie hierover vind je in het
onderdeeltje kledij op de website: http://www.hetdansateljee.be/nkledij.aspx Tweedehandsdanskleding
vind je bij de zoekertjes aan het bord in onze inkomhal. In het begin van het dansjaar houden we een grote
verkoopdag, waar je alles kan aankopen en/of bestellen.
Ik ben ingeschreven op de wachtlijst, heb de proefles meegedaan en wil graag komen dansen. Wanneer
weet ik of er plaats is en hoe het lesrooster eruit ziet?
In juni maken we de nieuwe groepsindeling en stellen we een nieuw lessenrooster op. We wachten op de
betaling van de leden die herinschrijven en na 1 juli weten we exact hoeveel nieuwe mensen erbij kunnen.
Soms is het even puzzelen maar we trachten te zorgen dat iedereen die ingeschreven is tijdens onze
Opendansdagen aan bod komt. Zo is er elk jaar minstens één nieuwe groep voor de kleuters. Voor meer
info kan je altijd contact opnemen. Het lessenrooster van volgend jaar kan dus sterk afwijken van de
lesuren van de proeflessen.
Hoeveel dansers zitten er ongeveer in een dansgroep?
Onze groepen tellen tussen de 10 en 26 dansers per groep, in de happy funk delen we maximum 10
dansers in. Ook jazz – en balletlessen zijn beperkt in aantal.
Vanaf welke leeftijd kunnen kinderen bij Het DansAteljee komen dansen?
Vanaf de tweede kleuterklas kunnen dansers bij ons terecht! De proefles gaat door wanneer ze nog in de
eerste kleuterklas zitten, dus tijdig inschrijven op de wachtlijst is de boodschap.
Wat betaal ik voor een dansjaar?
Voor een volledig dansseizoen van september t.e.m. juni betaal je als nieuw lid
(sportverzekering en lidgeld inbegrepen)
€ 180,00 voor 1 les/week
€ 300,00 voor 2 lessen/week
€ 420,00 voor 3 lessen/week
€ 160,00 voor 1 les kleuterdans/week
€ 75,00 voor een balletles i.s.w.m. AWMD (deeltijds kunstonderwijs- gesubsidieerd door overheid)
Waar gaan de lessen door?
Momenteel gaan alle lessen door in DansStudio Het DansAteljee, Pronkenbergstraat 29A te Kontich.
Wij plannen eind 2018 te verhuizen naar onze splinternieuwe dansinfrastructuur aan de Meylweg 41B te
Kontich.
Hoe kan ik me inschrijven voor een extra lesuur FUNK/BALLET?
Wanneer je graag nog een extra lesuur wil dansen, neem je best contact op met Leen via mail.
(leen@hetdansateljee.be)
Halverwege juli zal zij contact opnemen om de mogelijkheden te overlopen.
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Mijn vriendje/broertje/zusje heeft al inschrijvingsformulieren ontvangen, maar ik niet?
In juni krijgen onze huidige leden kans om opnieuw in te schrijven. Na 5 juli en het controleren van de
betalingen, hebben we een goed zicht op het aantal inschrijvingen en starten we aan de administratie van
de nieuwe leden.
Halverwege de zomervakantie mogen nieuwe leden alle inschrijvingsformulieren per mail verwachten.
Waarom kosten de balletlessen via AWMD minder dan de balletlessen van Het DansAteljee?
Deze lessen (voor dansers vanaf °2012) worden gesubsidieerd door de overheid waardoor het te betalen
lidgeld 75 euro bedraagt, zoals vastgelegd voor het deeltijds kunstonderwijs. Dit geld gaat integraal naar
de Academie. Kortingen kunnen verkregen worden wanneer de danser of broertjes of zusjes in de
muziekschool/tekenschool zijn ingeschreven, bij een werkloze/mindervalide ouder,… De kortingscodes
vindt u hier: http://www.academie-mwd-mortsel.be
Wanneer u denkt aanspraak te maken op deze korting, dient u contact op te nemen met de Academie in
de maand september. Het te veel betaalde lidgeld zal teruggestort worden wanneer het nodige
papierwerk hiervoor in orde gebracht is.

Heb je een vraag en kan je het antwoord op de website of hierboven niet vinden, aarzel dan niet om ons te
contacteren.

Overzicht van de verschillende dansstijlen.
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Organisatie lesuren
Kan ik me inschrijven in meerdere
dansgroepen?
Je kiest een basisuur: funk (vanaf 3e
kleuterklas), ballet (vanaf 1e leerjaar) of
breakdance (vanaf 4e leerjaar).
Je kan daarnaast ook meerdere lessen
volgen in Het DansAteljee.
Alle mogelijke opties kan je vinden in het
schema hiernaast:
Voor een extra funk- of balletgroep ben je
altijd welkom en zijn er geen specifieke
toelatingsvoorwaarden, maar voor de
modern-, jazz- en hiphopgroepen zijn de
plaatsen erg beperkt en moet je voldoen
aan een aantal dansvaardigheden om aan
de lessen te kunnen deelnemen. Daardoor
is je aanwezigheid op deze
proefles/auditie erg belangrijk.
Balletdansers kunnen vanaf 12 jaar en na
een grondige controle van de voeten door
onze docent, pointelessen volgen.
Jongens hebben nog een extra
mogelijkheid. Zij kunnen bij de ‘Funky
Boys/Brothers’ hun beste beentje
voorzetten in een groep zonder meisjes.
De funky boys-/brothersles kan apart
gevolgd worden of in combinatie met een
gemengde funkgroep. Dit wordt gewoon
als funkgroep gezien dus staat niet apart
op het schema. Net als de kleuterdans,
die specifiek op de 5-jarigen is gericht,
maar ook onder funk in ingedeeld.
Dansers ouder dan 18 met de nodige
ervaring hoeven geen verplicht basisuur
meer te volgen.
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Het dansaanbod
Funky Dance
Funky Dance is een eigentijdse dansvorm die we in vele hedendaagse videoclips terugvinden. Het is een
dansstijl die nauw verbonden is met hiphop en jazzdans en waar de nadruk op ‘FUN’ ligt. De belangrijkste
basispassen uit verschillende stijlen worden in toffe danscombinaties gemixt en vormen zo de basislessen
van Het DansAteljee.
Kleuterdans
Improviseren en bewegen op muziek vormen daarbij de basis van deze lessen. Spelenderwijs leren
kleuters de bewegingsmogelijkheden van hun lichaam kennen.
Groot of klein, bewegend of stil, snel of traag: vanuit grote bewegingscontrasten worden de kinderen
gestimuleerd te dansen. We combineren spel en muziek en leren ons lichaam controleren. We maken
kennis met de basiselementen van jazz en funk en houden van leuke tussendoortjes zoals ‘schrijfdans’ en
‘volksdans’. Kleuterdans is niet alleen geweldig leuk, het draagt bovendien zijn steentje bij aan de
ontwikkeling van het kind. Niet alleen de muzikaliteit en het ruimtegevoel, maar ook de grove motoriek,
coördinatie en concentratie worden gestimuleerd. Deze lessen worden ingericht voor kleuters van de
derde kleuterklas.
Funky Boys / Funky Brothers
In onze exclusieve jongensgroepen draait alles om stoere moves en coole choreo’s. In deze lessen zijn
geen meisjes toegelaten wanneer de jongens zich helemaal uitleven onder deskundige en vooral
mannelijke coaching. Af en toe snoepen ze van breakdance, maar in de meeste lessen vinden we een mix
terug van funk, street en hiphop.
Klassiek ballet
Klassiek ballet is een zelfstandige dansvorm, maar ook de basis en ondersteuning van alle andere
dansvormen. Het is een dansvorm waarin techniek en sierlijkheid een grote rol spelen. Uitstekend voor de
bewustwording van de lichaamshouding.
De les bestaat uit voorbereidende en technische oefeningen, zowel aan de barre als in het midden van de
studio. Daarna worden deze oefeningen verwerkt in korte dans- en springcombinaties door de ruimte. In
de lessen wordt gewerkt aan kracht, soepel en lenigheid, ontspanning en conditie volgens de principes
van het klassieke ballet.
Happy Funk (G-sport)
Happy Funk is voor kinderen die net iets meer aandacht nodig hebben of waarvoor het in de funklessen
net iets te snel gaat. Deze lessen zitten ook boordevol leuke danspasjes en toffe muziek, maar dan in een
kleinere zaal en in een groepje met een beperkt aantal dansers. Zo kan iedereen de aandacht makkelijker
bij de les houden en optimaal genieten van het bewegen op muziek. De lessen hebben een vaste
structuur, waardoor de dansers perfect weten wat er op het programma staat. Ondanks deze vaste
opbouw zijn de lessen erg gevarieerd en worden ze boeiend gehouden met stimulerend materiaal.
Kinderen vanaf 6 jaar met een fysieke, licht mentale, auditieve of visuele beperking kunnen in deze groep
terecht.
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Funky Moms
Deze dansgroep is gegroeid uit een aantal mama’s van onze dansers die zelf ook de danskriebels kregen.
Hun leeftijd varieert tussen de 25 en 50 jaar.
Wekelijks wordt er gewerkt aan een danscombinatie en oefenen we vooral op de coördinatie van armen
en benen. We kiezen voornamelijk voor muziek uit de top 30, maar er kan ook al eens een oldie
tussenzitten. De ‘funky moms’ is vooral een toffe bende volwassenen die zich ook voor de groepssfeer
wekelijks naar de dansles verplaatst. Het recreatieve en sportieve aspect overheerst. Het is wel nodig
(net als in alle andere lessen van het DansAteljee) voor jezelf en de andere dansers, om wekelijks
aanwezig te zijn om goed te kunnen volgen.
Breakdance
Met een mix van dans, acrobatie en vooral originaliteit, leer je in 'battles' mekaar te overtreffen met
spins, freezes en back flips. Op stoere, funky hiphop of r&b muziek komen snelle en dynamische moves,
maar tegelijk ook heel gecontroleerd en gedetailleerde bewegingen aan bod. Je bouwt kracht en
behendigheid op, leert jezelf fysiek uiten en ontwikkelt durf!
Hiphop*
Snelle gecoördineerde bewegingen worden op een krachtige wijze uitgevoerd op strakke beats! Hiphop
startte net als streetdance op de straat, maar in groep gaat het er bij ons vooral om op samen de meest
creatieve bewegingen uit te voeren. Vele dansstijlen worden gemixt: housedance, streetdance, ragga,
popping, locking, lyrical hiphop … maar ook technische elementen uit jazz en hedendaagse dans komen
aan bod.
Jazzdans*
Jazzdans is een dansvorm die qua structuur erg lijk op klassiek ballet, maar met een totaal andere
muziekkeuze. Het accent van onze jazzdanslessen ligt op techniek en gaat vooral in de richting van lyrical
jazz en modern jazz. Dansbewegingen worden aangeleerd en ingeoefend tot ze perfect uitgevoerd
worden. Veel herhaling, veel oefenen is de boodschap.
Echte choreografieën staan enkel tijdens een showjaar op het programma.
Modern* Voorlopig zijn deze lessen enkel te volgen vanaf 12 jaar.
Bij de moderne dans dient het lichaam als expressie- en communicatiemiddel. Naast een technische
bagage (te vinden in de jazz- en balletlessen) is vooral de inleving in de dans zeer belangrijk.
Pilates
Lichaamshouding en spierbeheersing zijn de kernessentie van deze bewegingsvorm die door Joseph
Pilates begin vorige eeuw werd ontwikkeld om het lichaam sterker te maken en het in balans en vorm te
brengen.
Pilates is een uitgebreid systeem van doordachte en specifieke oefeningen die uitgevoerd worden op een
oefenmat en in een bepaalde volgorde. Het systeem volgt de principes van het zeer bewust bewegen met
controle en beheersing, dus met een intense concentratie, een specifieke ademhaling, het werken vanuit
het centrum/powerhouse en dat alles met vloeiende bewegingen. Leeftijd, geslacht of fysiek niveau
speelt weinig rol.
*Jazz, Modern en Hiphop zijn extra lesuren die aangeboden worden voor gemotiveerde dansers die naast hun
8
funk/balletlessen
nog meer willen dansen. Deze kunnen dus enkel als extra lesuur gevolgd worden en na
auditie. Deze lessen kunnen niet afzonderlijk gevolgd worden indien jonger dan 18 jaar. Omwille van het
beperkt aantal plaatsen en de danstechnische vereisten, zal er een selectie gemaakt worden.

