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Nieuwjaarswens
Wij wensen jullie:
Iets goeds, iets lekkers
Iets gek, iets gekkers
Iets aardigs, iets liefs
Maar hoe dan ook iets positief.
Veel geluk en goede gezondheid in 2019

Bijscholingen/Navorming
Onze bijscholingen richten zich tot leidinggevende personen (vanaf 15 jaar) in het
jeugd- en jongerenwerk, opvoeders, dansdocenten, buurtwerkers, jeugdhuis
animatoren, monitoren voor speelpleinwerking, jeugdatelier- en vakantiewerking,
onthaalouders en begeleiders van buitenschoolse kinderopvang, leerkrachten, ....

Ni Wa Wa, werelddansen voor kinderen van 3 tot 12
jaar
3 tot 12 jaar

NIEUW

Dit is alweer een nieuw 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.
za. 26/01/2019 10-17u Dworp
wo. 13/02/2019 14-17u Hasselt
wo. 27/02/2019 14-17u Dendermonde
wo. 13/03/2019 14-17u Roeselare
wo. 27/03/2019 14-17u Malle
Lees meer - Inschrijven

Aan de slag met dansexpressie bij kleuters
Kleuters
Dansexpressie is de ideale manier om met kleuters aan het
dansen te gaan. Beweging en beleving staan hier echt
centraal.De kleuters hoe ze hun lichaam kunnen gebruiken om
te bewegen.
wo. 13/02/2019 14-17u Gent
Lees meer - Inschrijven

Muzisch-Dansant met kleuters
Kleuters

Een sessie vol internationale dans, dansexploratie en leuke
bewegingsspelletjes voor kleuters. De focus bij dit programma
ligt op het dansplezier,en methodische en didactische
werkplannen die zorgen voor een leuke dansles of
bewegingstussendoortje.
do. 21/02/2019 19-21u30 Malle
za. 16/03/2019 14-17u Gent
wo. 20/03/2019 14-17u Hasselt
wo. 27/03/2019 14-17u Dendermonde
wo. 3/04/2019 14-17u Roeselare
Lees meer - Inschrijven

Aan de slag met dansexpressie bij kinderen vanaf 6
jaar
6 tot 12 jaar
Bij bewegingsexpressie liggen de bewegingen niet vooraf vast
maar worden ze door de uitvoerder zelf gemaakt. De kinderen
worden geprikkeld tot natuurlijke bewegingen die ieder kan
uitvoeren naar eigen maat en kunnen.
wo. 24/04/2019 14-17u Malle
wo. 24/04/2019 14-17u Dendermonde
za. 11/05/2019 14-17u Hasselt
Lees meer - Inschrijven

Dansanimator
Het eerste deel van het opleidingstraject van Danskant is
bedoeld voor iedereen vanaf 16 jaar. Ze mondt uit in het
attest “animator in het jeugdwerk”.
Dat wil zeggen dat de opleiding dansanimator erop gericht
is dat de cursisten:
voor een groep kunnen staan
een groep kunnen begeleiden en sturen
verantwoord met een groep kunnen werken
verantwoord hulp kunnen bieden bij allerhande
probleemsituaties
Dit opleidingsonderdeel duurt 6 dagen en wordt ingericht in internaatsverband.
Vormingscentrum Destelheide: 14/04/2019 09:00 - 19/04/2019 17:00
Vormingscentrum Destelheide: 04/08/2019 09:00 - 09/08/2019 17:00
Lees meer
Inschrijven

Dansdocentremix
Dit deel is bestemd voor dansanimatoren en dansleiders van
de bij Danskant aangesloten dansgroepen.
Ze draagt ertoe bij dat de cursisten dansles kunnen geven,
volgens de Dans(k)ante methodiek.
De hoofddoelstelling is dan ook: De cursisten kunnen een
correcte dansante dansles geven.
Dit opleidingsonderdeel bestaat uit 1 week (in
internaatsverband), een weekend en één terugkomdag.
Pasen: 14/04/2019 09:00 - 19/04/2019 17:00
Weekend: 14-15 september 2019 (Dworp)
Terugkomdag: 19 oktober 2019 (Dworp)
Vormingscentrum Destelheide
Zomer: 04/08/2019 09:00 - 09/08/2019 17:00
Weekend: 14-15 september 2019 (Dworp)
Terugkomdag: 19 oktober 2019 (Dworp)

Lees meer
Inschrijven

Onze nieuwe website
Onlangs namen we een nieuwe website in gebruik.
De structuur wijkt niet af van onze vorige website. Je
zal er nog met evenveel gemak alle onderdelen terug
vinden via het hoofdmenu bovenaan. De technologie
dat achter de website zit is nieuwer en veiliger
geworden. Dit zal je bijvoorbeeld merken aan onze
verschillende formulieren die nu zijn voorzien van een
anti-spam veld. Ook onze webwinkel werd helemaal
vernieuwd. Daar moet je als bestaande gebruiker wel
opnieuw voor registreren, dus een klein ongemakje
voor onze vaste bestellers.
Moest je een foutje of een bug vind wil je ons daarvan verwittigen a.u.b. Bedankt voor de
medewerking. webmaster@danskant.be
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