Dit is een dansopleiding voor leerlingen die meer dan 7 uren dansen in de week. Ze kunnen kiezen
uit 3 verschillende dansrichtingen. Voor een forfait van 1000€ voor het hele jaar of 500€ per
semester.
1. Urban richting:
De leerlingen krijgen hier minimum 5 uur urban (= 3 uur hiphop (waarvan 1 uur dansteam) + 2 uur
modern-jazz). Hier bovenop volgen ze 1 uur moderne dans en jazz. Ze kunnen bij selectie ook bij
andere dansteams aansluiten. Zij die kiezen voor Urban kunnen voor de volgende lessen
inschrijven: hiphop, modern-jazz, mini-streetcrew, minicrew, jazz, modern, hiphop shizzles en dizzles,
DC-Crew, breakdance en Acro.
Minicrew, mini-streetcrew en hiphop shizzles en dizzles enkel na selectie.
2. Techniek/ballet richting:
De leerlingen krijgen minimum 5 uur technieklessen (= 2 uur ballet, 1 uur pointes, 1 uur jazz en 1 uur
techniek). Hier bovenop volgen ze 1 uur modern en indien geselecteerd, bijkomende dansteams. Zij die
kiezen voor specialisatie Techniek kunnen voor de volgende lessen inschrijven: ballet, techniek,
pointes, jazz, modern, ballet selectie kids, ballet selectie junior, acro, jazz junior selectie en jazz
selectie.
Ballet selectie kids, ballet selectie junior, jazz junior selectie en jazz selectie enkel na selectie.
NIEUW! INTENSIVE PROGRAMME: Dit dansprogramma is voor een selectie leerlingen uit onze
techniek/ballet opleiding. Deze wordt gevolgd naast de DC-opleiding.
3. Modern/jazz richting:
De leerlingen krijgen minimum 5 uur modern/jazz lessen (=1 uur jazz, 1 uur techniek, 1 uur modern, 1
uur modern-jazz en 1 uur hedendaags). Hier bovenop volgen ze 1 uur hiphop en 1 uur ballet en indien
geselecteerd, bijkomende dansteams. Zij die kiezen voor specialisatie Modern/jazz kunnen voor
volgende lessen inschrijven: jazz, modern, techniek, ballet, modern-jazz, DC-danskern, hedendaags
selectie, hedendaags G-kern, minidanskern, acro, jazz junior selectie, jazz selectie, little ones en mini's.
DC-danskern, hedendaags selectie, minidanskern, jazz junior selectie, jazz selectie, little ones en mini's
enkel na selectie.
De specifieke richting betekent niet dat je je niet kan inschrijven voor andere lessen
buiten je pakket.
Voor slechts 50€ voor een heel jaar kan je je inschrijven voor andere dansstijlen of
dansteams waarvoor je geselecteerd bent.

