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Danc en Dans!

Voor iedereen van 8 t/m 16 jaar

Kosmonaut Studio’s Amersfoort
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DanceenCDlans!
Wat is de DanceClass Top?

De DanceClass Top is een intensieve wekelijkse danstraining.
Voor jou dus, met misschien wel iets meer talent en net zo
belangrijk; ambitie voor dans. De Danceclass Top biedt verdieping
op danstechnisch vlak én werkt aan jouw performance
kwaliteiten. Dus; echte danstopper; come and get it!

Wanneer is de DanceClass Top?

Zaterdagochtend van 10:30 uur - 12:30 uur in de
Kosmonaut Studio’s te Amersfoort. Aansluitend zijn
de lessen van de Talent Academy, dus een combi tegen
gereduceerd tarief is mogelijk.

Wat kun je verwachten?
30 minuten ballet warm-up
45 minuten modern/jazz
45 minuten wissel les (bestaande uit show, pop, musical repertoire, tap en hiphop)
Ballet is de basis voor alle andere dansstijlen. Het draagt bij aan
flexibiliteit, kracht en lichaamsbewustzijn. Elke les zal om die
reden starten met een ballet barre.
Tijdens het modern/jazz blok wordt er gewerkt aan floorwork,
draaien en sprongen. In het professionele werkveld wordt van
dansers een hoge mate van veelzijdigheid verwacht.
We sluiten de les af met het aanleren van een choreografie waarbij
verschillende stijlen aan bod komen. Hierbij wordt snelheid van
leren en het dansvocabulaire vergroot. Zo worden de leerlingen
voorbereid voor audities voor producties of een eventuele
vakopleiding.

Wil je meedoen of
wil je meer informatie?

033 - 888 69 55

Scan de QR code, stuur ons een
mailtje of pak de telefoon!

service@telekidsmusicalschool.nl
telekidsmusicalschool.nl

Kosmonaut 9, 3824 MK Amersfoort

Leeftijden

De lessen w
orden gege
ven
aan twee le
eftijdsgroepe
n:
8 t/m 12 en
12 t/m 16 ja
ar.

Presentatiem

omenten
Elk seizoen
werk je toe
naar
een aantal pr
esentatiemomenten.
Cool!
Wat zijn d
e

kosten?
De prijs van
de lessen is
€ 321,27 pe
r blok van 17
lessen.

