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De vakantie zit er zo goed als op. Hopelijk werd het voor jou
een deugddoende en onvergetelijke ervaring.
Wij vliegen er weer in vanaf september, de danskampen en
onze opleiding vulden de vakantie en heel wat kinderen en
jongeren beleefden de tijd van hun leven!

Bijscholing Handjes draaien, koekebakkevis
Liedjes zingen met kinderen kan uiteenlopende dingen betekenen, zoals: persoonlijke
aandacht, troost/geruststelling, vrolijkheid, iets samen doen met een groep, het uiten
van emoties, luisteren naar elkaar, gehoord worden.
Handjes draaien, koekebakkevis is een verzameling van twintig liederen waar we ook
op kunnen dansen. Een leuk aanbod voor je peuters en kleuters!
25/09/2019 - 14-17u - CC De Spil Roeselare
28/09/20108 - 14-17u - Klimzaal Biover, Gent
2/10/2019 -14-17u - CC Hasselt
12/10/2019 14-17u - Vormingscentrum Oostmalle
17/10/2019 - 19u-21u30 - CC De Schakel, Waregem
23/10/2019 - 14-17u - CC Belgica, Dendermonde
inschrijven

Bijscholing Ni Wa Wa
Laatste kans Ni Wa Wa, 20 werelddansen voor kinderen van 3 tot 12 jaar is de
twaalfde uitgave uit de reeks dansen voor kleuters, kinderen en tieners.
Dit is alweer een leuk en attractief programma met voor elk wat wils! We trekken zoals
steeds weer de hele wereld rond met dansen die door de kinderen graag zullen worden
uitgevoerd.
Zoals je dat van ons reeds gewoon bent zorgen we voor éénduidige
dansbeschrijvingen, voorzien we elke dans van een notenbeeld en een methodische
verwerking om jou als dansdocent op weg te helpen deze dansen aan te bieden aan je
eigen doelgroep.
20 november 2019 14:00 - 17:00 - Klimzaal Biover, Gent
inschrijven

Vorming: Avatar Avonturen – Kalaripayat level 1
Iedereen is welkom om tijdens de lessen van level 1 te komen oefenen ! Kalaripayat is
een dansante bewegingskunst waarbij beenbewegingen, ademoefeningen,
dierhoudingen, stokvormen en rituele groet een harmonische eenheid vormen.
Een Kalari is een tempel, of sacrale plaats die je de ruimte biedt meesterschap te
krijgen over jezelf. Tijdens level 1 oefenen we vooral de tien beenbewegingen alsook
de verschillenden dierhoudingen.
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oktober 2019 14:00 - 17:00 - Vormingscentrum Oostmalle
oktober 2019 14:00 - 17:00 - CC Belgica, Dendermonde
november 2019 14:00 - 17:00 - CC De Spil Roeselare
november 2019 14:00 - 17:00 - CC Belgica, Dendermonde

Vorming: Avatar Avonturen – Kalaripayat level 2
16 november 2019 14:00 - 17:00 - Vormingscentrum Oostmalle
inschrijven

Bijscholing Muzisch-Dansant met kinderen
Deze bijscholing bevat internationale dans op bekende en onbekende liedjes.
We leren een aantal gestructureerde dansen voor de leeftijdsgroep 6 tot 12-jarigen, die
de sfeer van een bepaald land weergeven.
Ze zijn ontstaan in de traditie van de verschillende volkeren, maar zijn nog steeds even
leuk om dansen!
05 oktober 2019 14:00 - 17:00 - Klimzaal Biover, Gent
inschrijven

Vorming: Muziek en dans met Benjamin Muller
Dansen dat doe je op muziek, dat weet iedereen! Maar weet je ook hoe je
verschillende ritmes kan omzetten naar beweging?
In deze workshop leer je aan de hand van klapoefeningen en dansopdrachten hoe je
kan dansen in verschillende maatsoorten, melodie kan omzetten naar beweging en hoe
je zelfs je eigen stem gebruikt om je dans hoorbaar te maken.
za 26 oktober 2019 14:00 - 17:00 - CC Hasselt
inschrijven

Vorming: Contactimprovisatie en partnerwerk
met Benjamin Muller
In deze workshop leer je de beginselen van contactimprovisatie en partnerwerk. Je
leert hoe je iemand met je lichaam kan leiden en ook hoe je iemand kan volgen.
Balanceer op, rol over, spring op en lift je danspartner in deze workshop.
20 november 2019 14:00 - 17:00 - CC Hasselt
inschrijven

Weekend Dansdocent
19 oktober 2019 - 20 oktober 2019 - Vormingcentrum Dworp

Weekend Dansinstructeurs
vr 08 november 2019 18:00 - zo 10 november 2019 17:00

Terugkomdag Dansdocent
zo 24 november 2019 10:00 - 17:00 - Vormingcentrum Dworp

Nieuw in onze webwinkel

15,00 € stuk
Boek De Danssleutel
BOEK197

15,00 € stuk
CD Handjes draaien
koekebakkevis
CD197

15,00 € stuk
CD Ni Wa Wa
CD195
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