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Prédans 

In die cyclus ontstaat een eerste 
contact tussen jouw kind en dans. 
Jouw zoon/dochter wordt op een 
speelse, fantasierijke en creatieve 
manier aangeleerd te luisteren 
naar en te bewegen op muziek. 
Ritmes herkennen, het eigen li-
chaam ontdekken en expressief 
zijn, staan centraal.

Kids

De Kids worden verder rond-
geleid in de wereld van dans. 
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V O O R W O O R D

Dansplatoo… ook wel ‘Dansacademie 100% 
Fedes’ genaamd. 
Een academie wordt beschreven als een 
vereniging of institutie ter bevordering van 
de vorming in de kunsten – een kunstschool 
dus. De term Dansacademie strookt in 
dit opzicht volledig met de waarden die 
Dansplatoo hanteert en de doelstelling die 
we nastreven. Dansplatoo streeft ernaar 
om de danstechnische vaardigheden van 
elke danser verder te ontwikkelen, en dit 
in een sociaal correcte en pedagogisch 
verantwoorde omgeving. Binnen Dansplatoo 
staat elke danser centraal, met aandacht 
voor vorming en tegelijk plezier. 
Daarnaast biedt Dansplatoo ook elke 
docent de kans om te blijven groeien en 

zich verder te ontplooien – ondermeer via de 
organisatie van het Postgraduaat Instructor 
Dans. Meer nog, Dansplatoo ondersteunt 
gepassioneerde dansdocenten in het 
waarmaken van hun droom om een eigen 
Dansacademie op te starten. 
Als academie streeft Dansplatoo naar 
kwaliteit en bijgevolg ook groei, zowel bij 
danser als docent, zowel binnen als buiten 
Dansplatoo.

Wil jij mee het pad van Dansplatoo volgen 
en op die manier een nog completere danser 
en/of dansdocent worden? Wij verwelkomen 
je graag!

De Danskrant 2014-2015 geeft je alvast meer 
inzicht in de waarden die Dansplatoo hanteert 
en de opportuniteiten die Dansplatoo biedt. 

DANSPLATOO 
� heet jou van 
harte welkom! 

A l g e m e e n  A A n b O D  D A n s p l At O O  
Onderstaand schema geeft een overzicht van het wekelijkse aanbod van Dansplatoo tijdens het cursusjaar 2014-2015. Dansplatoo voorziet een regulier aanbod alsook een 
aanbod voor dansers die meer en intenser willen dansen en zich nog verder willen ontwikkelen in hun danstechnische vaardigheden. 
    

LEEFTIJD GEBOORTEJAAR REGULIER AANBOD SELECTIE NA AUDITIE
  Jazz Klassiek Ballet Hip Hop Specifiek

 
 
 
 

 
 
 
 

4-5 jaar ° 2009-2010 Prédans   
 
 

 
 
 

6-7 jaar ° 2007-2008 Jazz Kids Klassiek Ballet Kids
8-9 jaar ° 2005-2006 Jazz Junior Klassiek Ballet Junior

10-13 jaar ° 2001-2002-2003-2004 Jazz 1 Klassiek Ballet 1 Hip Hop 1 Boys only (+10 jaar) Selectie Jazz 1 Selectie Hip Hop 1
13-16 jaar ° 1998-1999-2000-2001 Jazz 2 Klassiek Ballet 2 Hip Hop 2 Tapdans (+13 jaar) Selectie Jazz 2 Selectie Hip Hop 2

vanaf 16 jaar
 
 
 

° 1998 en ouder
 
 
 

Jazz niveau A Klassiek Ballet +16 jaar
 
 
 

Hip Hop +16 jaar
 
 
 

Dans+ (volwassenen) Selectie 3

Jazz niveau B Latin solo (+16 jaar)
 
 

Jazz niveau C
Modern Jazz Volwassenen

D A n s p l At O O  k WA l i t e i t e n
Dans en danser.   DANSPLATOO streeft ernaar elk kind, elke jongere en elke 

volwassene de kans  te geven om de vrije tijd op een gezonde en dansante manier in 
te vullen. In Dansplatoo staat de danser centraal.

Alle dagen van het jaar.   DANSPLATOO organiseert wekelijkse danscursussen 
en werkt 100% samen met Fedes voor evenementen,  stages, clinics, kampen, … 
Dansplatoo is er voor jou tijdens het schooljaar én tijdens de vakantieperiodes.

Niet veroordelen maar stimuleren en motiveren.   DANSPLATOO benadert iedereen 
op een  positieve manier, om zo tot maximale ontwikkeling en puur plezier te komen.

Sociaal correcte omgeving.   DANSPLATOO werkt samen met docenten en partners 
die het  Ethisch Charter ondertekend hebben. Binnen Dansplatoo is elke danser gelijk!

Pedagogische kwaliteiten.  DANSPLATOO selecteert dansdocenten die pedago-
gisch onderlegd  zijn en op een positieve en stimulerende manier met dansers omgaan.

Lach en plezier.   DANSPLATOO biedt elke danser wekelijks een moment van 
ontspanning en plezier. 

Aandacht voor vlotte discipline.   DANSPLATOO vraagt van elke danser inzet en 
respect tijdens de danslessen. 

Technische vorming.   DANSPLATOO heeft tot doel de danstechnische kwaliteiten 
van elke danser te bevorderen.

Optreden.   DANSPLATOO laat elke danser schitteren op het podium tijdens de 
jaarlijkse dansvoorstelling.

Outfit.   DANSPLATOO biedt elke danser de mogelijkheid om in eenzelfde dansou-
tfit (i.e. danstop) te dansen. 
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Basisbewegingen worden aan-
geleerd met de nodige aandacht 
voor een correcte houding en het 
juiste lichaamsbesef. Die basisbe-
wegingen worden op het einde 
van de les in een choreografie 
gegoten waarin de kinderen maxi-
maal expressief kunnen zijn. 

Juniors en Niveau 1&2

Vanaf de Juniors wordt de dans-
techniek verder verdiept en bijge-
schaafd, met specifieke aandacht 
voor lichaamsbesef, ruimtebesef, 
correcte houding en het correct 
uitvoeren van de dansbewegin-
gen, afwerking, expressie, … Op 
het einde van de les wordt er 
gewerkt naar een heuse choreo-
grafie – rekening houdend met de 
leeftijd van de dansers.
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k i c k - O f f  D A n s m A R At h O n

KICK-OFF DANSMARATHON = muziek x dans x fun x entertainment x vrienden x 
ontspanning!

De start van het nieuwe cursusjaar én tegelijk het nieuwe schooljaar wordt al dansend inge-
zet! Kinderen en jongeren worden ondergedompeld in een bad vol plezier en verschillende 
dansstijlen. Tijdens de Kick-off Dansmarathon wil Dansplatoo iedereen een onvergetelijke, 
sportieve, leuke, recreatieve en vooral DANSGEKKE namiddag bezorgen. Nodig je vrienden 
uit en dans samen de namiddag door!

Voor wie? Kinderen en jongeren vanaf 4 jaar.
Door wie? Gediplomeerde dansdocenten boordevol 
enthousiasme.
Wanneer? Woensdag 10 september 2014, 14u-17u.
Waar? Bloso Julien Saelens, Nijverheidsstraat 112, 
8310 Assebroek
Deelnamebijdrage? Ganse namiddag €3; Prédans €1
Info en inschrijven? info@fedes.be of 050 35 13 05

In samenwerking met SVS.

DANSPLATOO
� is er het 

ganse jaar door!

DANSPLATOO – JAAROVERZICHT AANBOD

SEP OKT NOV DEC JAN FEB MRT APR MEI JUN JUL AUG

Wekelijkse cursussen N N N N N N N N N

Dansmarathon N

Danskriebel N N N N N N N N N N

Danshappening N

Dansvoorstelling N

Dansstages/-kampen N N N N N N N

Clinics/workshops N N N N

Postgraduaat Instructor Dans N N N N N N N N

D A n s p l At O O  WA A R D e n

   Dansplatoo is een begrip en 
hanteert specifieke waarden. 
Op die manier streeft Dansplatoo ernaar om 
begeleid bewegen aan te bieden, mét aan-
dacht voor pedagogische kwaliteit én in een 
sociaal correcte omgeving. 
Op die manier beoogt Dansplatoo om het 
beste te halen uit elke danser. 
En op die manier wil Dansplatoo samen met 
jou een top-dans-jaar beleven. 

Om die kwaliteiten te bereiken maakt Dans-
platoo volgende afspraken met elke danser.

Er wordt samen naar een doel toegewerkt.
E Een inschrijving is steeds voor een 

volledig cursusjaar (30 lesweken). Enkel 
voor Prédansers is er een bijkomende 
instapmogelijkheid in januari 2015.

E Start lessen vanaf 15 september 2014.
E Proeven van en inschrijven voor de dans-

lessen in Dansplatoo kan vanaf maan-
dag 15 september tem zondag 5 oktober 
2014. 

E Inschrijven kan ten laatste in de week 
van 29 september 2014. De inschrij-
vingen worden definitief afgesloten op 
zondag 5 oktober 2014.

E Aanmelden kan vanaf 15 augustus 2014.

Elke danser is gelijk.
E Voor elke danser wordt een Dansplatoo-

outfit voorzien (inbegrepen in de deel-
namebijdrage). 

E De dansoutfit zorgt voor samenhorigheid 
tijdens de dansles en herkenbaarheid 
tijdens externe optredens.

E De outfit voor het cursusjaar 2014-2015 
bestaat uit een danstop.

E Er is mogelijkheid tot het bekomen van 
een Dansplatoo-dansbroek.

Elke groep boekt vooruitgang met
álle dansers.

E Docenten engageren zich om élke dan-
ser mee te helpen in zijn/haar danstech-
nische ontwikkeling. Dit kan enkel als 
de dansers zich ook engageren. Een 
top-dans-jaar kan enkel beleefd worden 
wanneer passie en inzet aanwezig is bij 
docent én danser.

E Afwezigheden worden gemeld aan Dans-
platoo via 050 35 13 05 of info@fedes.be.

E Bij 3 afwezigheden zonder melding zet je 
jezelf buiten de groep.

Dansvoorstelling Fedes Danst ! op 16 en 
17 mei 2015 of het lokaal toonmoment.

E Elke danser wordt uitgenodigd deel te 
nemen aan het toonmoment.

E Tijdens de danslessen wordt hier naar 
toegewerkt.

D A n s k R i e b e l

Fedes helpt graag om van jouw school een sportieve 
school te maken! Fedes komt naar jou en jouw leerlin-
gen toe om samen een actieve, toffe en dansante voor 
–of namiddag te beleven.

Wat?
Een danskriebel omvat een dansactiviteit voor één 
school, uitgevoerd op een voor de school geschikt mo-
ment. Tijdens de danskriebel kunnen alle leerlingen van 
de school volledig uit de bol gaan en dansen op leuke 
muziek. 

Programma – dansstijlen?
In overleg met de school.

Voor wie? 
Een danskriebel kan zowel voor kleuters, leerlingen als 
studenten. Het programma wordt voorbereid, rekening 
houdend met de leeftijd van de deelnemers.
E Kleuters, leerlingen tem 2de leerjaar: kleuter– en 
 kinderdans
E 3de tem 4de leerjaar: Juniordans
E 5de tem 6de leerjaar: Jazz, Hip Hop
E Middelbaar en ouder: diverse stijlen, zoals Latin, Hip 
 Hop, Jazz, …

Een danskriebel kan ook door een bedrijf / sportdienst / 
stadsdienst / … aangevraagd worden.
Groepsgrootte: tot 25 deelnemers (afhankelijk van de 
capaciteit van de zaal). Diverse groepen kunnen parallel 
of serieel gepland worden.

Door wie?
Fedes werkt en-
kel met pedago-
gisch ervaren en 
gediplomeerde 
docenten. Bij de 
selectie van de 
dansdocent houdt 
Fedes rekening 
met het deelne-
mersprofiel.  

Waar?
Ter plaatse of 
in een door de 
school voorziene 
accommodatie. 

Een danskriebel komt het best tot zijn recht in een zaal 
uitgerust met spiegels en – bij voorkeur – een zwevende 
vloer. Op verzoek en in bepaalde regio’s kan Fedes ge-
schikte locaties suggereren en afhuren.  

Budget?
Het budget voor een danskriebel bestaat uit het uurta-
rief en de verplaatsingskost van de docent :
E € 40/u 
E € 0,3468/km (officieel tarief vanaf juli 2014)

Eventuele andere gerelateerde kosten, bvb. locatiehuur, 
worden tegen kostprijs gerekend.

‘Voor iedereen die 
zot is van dans, 
muziek en fun!’

PROGRAMMA

13u45-14u00 AANMELDEN
 
 
 

14u00-14u15 WARMING-UP

14u20-15u00 JAZZ 
15-18j

HIP HOP 
11-14j

LATIN 
6-10j

15u05-15u45 JAZZ 
6-10j

HIP HOP 
15-18j

LATIN 
11-14j

AANMELDEN 
(vanaf 15u30) 

15u50-16u30 JAZZ 
11-14j

HIP HOP 
6-10j

LATIN 
15-18j

PRÉDANS 
4-5j

16u35-17u00 Verrassende apotheose

Dit is mijn 12de dansjaar bij Fedes! De kriebel om te 
dansen kreeg ik mee van mijn mama, maar dankzij 

docenten als Eliane De Gendt en Jac Delsing werd dans een 
passie voor me! Sindsdien heb ik al een hele weg afgelegd 
en maak ik momenteel deel uit van het succes van de Jong 

Choreografen. Ik wil mijn passie verder doorgeven aan andere 
dansers en hen zo, net als mij, verder laten groeien in dans!”

Demi, danseres en docente bij Dansplatoo
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S e l e c t i e g r o e p e n  –  A u d i t i e S 

Dansplatoo verzorgt een regulier aanbod binnen de 
wekelijkse danscursussen. Dit omvat een volledig uur 
dans per week, hetzij Jazz, Hip Hop, Prédans, Klassiek 
Ballet etc. Tot 16 jaar is leeftijd bepalend voor de 
groepsindeling binnen dit dansaanbod. Vanaf 16 jaar 
gebeurt de groepsindeling eveneens op basis van het 
danstechnisch niveau van de dansers.
Daarnaast heeft Dansplatoo een Selectiewerking. 
De Selectiewerking is specifiek gericht naar gepassi-
oneerde dansers die meer en intenser willen dansen. 
Vanaf 10 jaar kunnen dansers auditeren om toe te 
treden tot (een van) de selectieteams. Selectieteam 
1 (10-13 jaar) danst wekelijks 1,5u extra, bovenop het 
vaste uur. Vanaf selectieteam 2 is een afzonderlijk 
traject uitgestippeld, waarbij dansers wekelijks 2 keer 
1,5u begeleid dansen.  

DUS… Ben je gepassioneerd door dans? Heb je gevoel 
voor ritme en muziek? Wil je je danstechnisch niveau 
nog verder ontwikkelen? Wil je meer dan 1 keer per 
week dansen? 
Doe dan auditie om toe te treden tot (een van) de 
selectieteams!

E Voorwaarde om te dansen in selectieteam(s) =
 slagen in de auditie
E Danstechniek staat centraal
E Les o.l.v. professionele dansdocenten met jaren-

lange ervaring
E Deelname aan optredens indien de gelegenheid
 zich voordoet

Werking Selectieteams:
E Selectieteam 1 & 2: keuze tussen Selectie Jazz en 
 Selectie Hip Hop
E Selectieteam 1 volgt 1u dansles via de reguliere

programmering (waar dan ook) én 1,5u dansles in 
het selectieteam. 

E Selectieteam 2 & selectieteam 3 volgen 2 sessies 
van 1,5u. Je schrijft dus in voor één cursus en komt 
2 keer per week! Die selectieteams werken afzon-
derlijk van de andere dansers

E In Selectie 3 hoef je niet meer te kiezen tussen Jazz 
en Hip Hop. De dansers krijgen beiden stijlen 
aangeboden tijdens de danslessen. Op die manier 
kan je als danser nóg meer ervaring verwerven en 
word je een nóg completere danser! 

Dansplatoo Brugge –
zondag 7 september 2014 
Waar? Bloso Julien Saelens, Nijverheidsstraat 112,
8310 Assebroek 

09u30-10u30 Selectie Jazz 1
(10-13 jr)

10u45-11u45 Selectie Hip Hop 1
(10-13 jr)

Selectie Hip Hop 2  
(13-16 jr)

12u00-13u00 Selectie Jazz 2 
(13-16 jr)

Selectie Jazz 3 
(+16 jr)

De audities gaan door in de Danszaal van Bloso.

Dansplatoo Eernegem –
woensdag 3 september 2014
Waar? Gemeentelijke sporthal, Bruggestraat 104,
8480 Eernegem

16u00-17u00 Selectie Jazz 1 (10-13 jr)

17u30-18u30 Selectie Jazz 2 (+13 jr)

Info & inschrijven: dans@fedes.be of 050 35 13 05

‘Een kans voor 
elke danser om 

zich danstechnisch 
verder te 

ontwikkelen…
Een springplank 
naar een leven

vol dans!’ 

Nu ook in 
Dansplatoo 
Eernegem!

d A n S S tA g e S  –  d A n S k A m p e n

Ook tijdens de vakantieperiodes staat Fedes voor je klaar om jouw danstechniek verder te ontwikkelen, om 
jou nieuwe dansmoves aan te leren, om jou heel wat dansplezier te laten beleven, om jou de kans te geven bij 
ervaren top-docenten les te volgen en om jou een dansante week te laten beleven met jouw vrienden! Fedes 
vzw organiseert zowel intensieve dansstages als recreatieve danskampen; Het ganse jaar door en dit zowel voor 
kinderen, jongeren als volwassenen. 
Noteer alvast volgende data in je dansagenda van 2014:

DATUM TYPE LEEFTIJD LOCATIE FORMULE CODE

18-22 augustus Internationale Dansstage +16 jr Brugge, VHSI EXTERN 14B15

25-29 augustus Summerdance 6-16 jr De Panne, De Flipper INTERN 14B12

5 oktober Urban Dance Day
-Antwerp Edition- +14 jr Borgerhout, ‘t Werkhuys EXTERN 14B32

Herfstvakantie (Internationale)
Jongerendansstage 10-18 jr Brugge EXTERN 14B34

Herfstvakantie Internationale dansstage +16 jr Brugge EXTERN 14B35

27-31 oktober Jongerendansstage ism
Dansaccent 12-18 jr Herent, Huis van de Dans EXTERN 14B33

9 november Internationale workshop +16 jr Hasselt EXTERN 14B36

16 november Urban Dance Day 4th edition +15 jr Brugge, Bloso Sportcentrum EXTERN 14B20

28-30 december Jongerendansstage KERST 12-18 jr Brugge, Bloso Sportcentrum INTERN 14B21

Wil je op de hoogte blijven van het dansaanbod in het voorjaar en de zomer van 2015? Raadpleeg dan onze 
facebookpagina ‘Fedes Vzw Dans’ of onze website www.fedes.be! 

Klinken bovenstaande dansformules je vreemd in de oren? Weet je niet wat kiezen? Geen probleem! Fedes wil élke 
danser ontwikkelen, op zijn/haar maat. Vergelijk de verschillende dansformules in onderstaande tabel en kies voor het 
dansinitiatief dat jou op het lijf geschreven is.

ALGEMEEN FEDES VAKANTIE-DANS-AANBOD

SUMMERDANCE DANCE BATTLE JONGERENDANSSTAGE INTERNATIONALE 
DANSSTAGE

Fun, zon en strand verzekerd! Een dansweek vol battlesfeer 
met al je dansvrienden!

Een dansweek op
topniveau!

MIX & MATCH je eigen dansweek 
bij elkaar!

Dans je 1 uur in de week –
enkel en alleen voor de fun en

als hobby?

Wil je wervelende choreo’s aanleren 
en elke avond in ‘the picture’ staan 

tijdens een toonmoment?

Hecht je belang aan techniek en wil 
je jezelf blijven prikkelen naar een 

hoger niveau?

Ben je +16 jaar en de interne 
kampen en stages wat ontgroeid?

6-16 jr 12-18 jr 10-18 jr +16 jr

Intern Intern Intern Extern

4u dans/dag 5u dans/dag 5-6u dans/dag Volledige week
OF meerdere workshops

 Indeling in verschillende groepen, 
samen met je vrienden

Indeling volgens 
danstechnisch niveau  

Hippe docenten 24u/24u 3 topdocenten 24u/24u Topdocenten in hun stijl Internationale topdocenten

Mix van allerlei stijlen Jazz, Modern, Urban Jazz, Modern, Klassiek, 
Urban,  Musical, Latin, Tap… Jazz, Modern, Klassiek, Urban, …

Slotmoment op vrijdag Battle op het einde van de 
dansdag; Showcase op vrijdag Showcase op vrijdag  

Beginners, Intermediate Open level Intermediate, Advanced Beginners, Intermediate, 
Advanced

• Jazzdans Just do it, Dilsen-Stokkem,
 www.justdoitdilsen.be
• Dansateljee Dendermonde vzw, Dendermonde,
 www.dansateljee.be
• Vzw Centrum voor Dans en Beweging, Sint-Truiden,
 www.cobaro.be
• Euterpe dansgroep, Tielt, www.euterpe-danst.be
• Dansaccent vzw, Kessel-Lo, www.dansaccent.be
• Dance-Inn, Pepingen, www.dance-inn.be
• Het DansAteljee vzw, Kontich, www.hetdansateljee.be
• Dansclub Dance & Glitter, Gullegem, www.dance-glitter.be
• Dansgroep Chara vzw, Schoten, www.dansgroepchara.be
• Recreatieve Bewegingssporten Molenstede vzw, 
 Molenstede, www.sportmolenstede.be
• Ariadne-Eureka, Ingooigem, www.ariadne-eureka.be
• Tienerdans, Zwevegem, Facebook: ‘Tienerdansen 
 Zwevegem’
• vzw La Bonanza, Mortsel, www.labonanza.be
• Danswijzer, Gent, www.danswijzer.be
• Blits 78 Bierbeek vzw, Bierbeek/Kessel-Lo,
 www.blits78bierbeek.be/actueel
• Tine Van Maelsaekes Villa Dansa vzw, Herent,
 www.villa-dansa.be

Bovendien organiseert Fedes vzw met succes 
dansstages in samenwerking met aangeslo-
ten clubs, en dit op verschillende locaties in 
Vlaanderen. Die dansstages staan open voor 
álle gepassioneerde dansers. Ook niet-leden 
van de dansclub zijn van harte welkom! Dé 
ideale manier dus om kennis te maken met an-
dere docenten, andere stijlen, andere choreo-
grafieën. Op die manier biedt Fedes iedereen 
kansen om te groeien, te evolueren en zijn/haar 
talenten te ontplooien.

Heb je interesse om als dansschool een 
dansstage te organiseren in samenwer-
king met Fedes? Laat het ons weten via 
info@fedes.be. Wij gaan graag de moge-
lijkheden na.

Onderstaand vind je alvast een selectie van bij Fedes aange-
sloten dansscholen.
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J O n g  c h O R e O g R A f e n

Dansplatoo treedt sinds kort naar buiten met het 
Collectief Jong Choreografen. Het Collectief biedt dan-
sers niet alleen de kans om wekelijks hun danstechniek 
verder te ontwikkelen maar ook om creatief om te gaan 
met dans en samen choreografieën te creëren. De Jong 
Choreografen kunnen zich op die manier verder ont-
plooien, zowel op dansgebied als op persoonlijk vlak.
Wil je de Jong Choreografen binnenkort aan het werk 
zien? Kom dan naar de dag van de Sportclub in Brugge 
op zondag 14 september 2014! 

Fedes Danst! is…
… hét moment waar dansers het ganse jaar naar uitkijken! 
… hét moment waarop dansers als sterren over het podium
 zweven!
… hét moment dat dansers zich zullen herinneren als een van
 de hoogtepunten van een jaar vol dans!
… hét moment om een top-dansjaar af te sluiten!
En bovendien…
… hét moment waarop elke dansdocent nagelbijtend maar
 tegelijk ook genietend naar zijn/haar dansers kan kijken! 
En ook…
… hét moment waarop ouders, grootouders en vrienden hun
 oogappel kunnen zien schitteren op het podium!

Kortom: Fedes Danst! 2015 is niet te missen!

Wanneer? Tijdens het Hemelvaart-weekend –
 Op zaterdag 16 & zondag 17 mei 2015.
 Op vrijdag 15 mei 2015 worden generale
 repetities gehouden.
Waar? Cultuurzaal van het Vrijetijdscentrum
 te Jabbeke, Vlamingveld 40. 

Deze prachtige en uiterst ruime locatie is gelegen 
aan de op- en afrit van de E40, is voorzien van 
een ruime parking en ligt midden in een groene 
en autoluwe omgeving. De Cultuurzaal heeft een 
capaciteit van 382 zitjes.

D A n s h A p p e n i n g

Wat?
West-Vlaamse scholen/klasgroepen krijgen de kans om 
een zelfgemaakte choreografie voor publiek te bren-
gen. Bovendien kan elke leerling zich uitleven tijdens 
het actief dansmoment én genieten van een dansde-
monstratie door een externe dansgroep.

Voor wie?
Voor élke leerling, élke klasgroep en élke school die 
houdt van dans, muziek, spektakel, plezier en entertain-
ment!
Waarom?
E Zowel de school als de leerlingen komen in de kijker 
 als sportief en dynamisch!
E Deze sociale en sportieve activiteit versterkt het
 groepsgevoel!
E Deelnemers en sympathisanten beleven een super-
 toffe namiddag, met veel emotie en betrokkenheid!

E Vanuit de tribune kunnen alle optredens van de deel-
 nemende scholen gevolgd worden! 
E De voorbereidingen hoeven niet éénmalig te zijn: er is
 meteen al een optreden voor het eigen schoolfeest!
E Dansinitiatie voor iedereen!

Nood aan ondersteuning?
E Er kan gewerkt worden met stagiairs die als choreo-
 graaf functioneren.
E De ouderraad van de school kan hierin een heel
 belangrijke rol spelen.
E Fedes kan een begeleidende dansdocent suggereren

voor jouw school/klasgroep (voorwaarden zie dans-
kriebel).

Wanneer?
E Secundair onderwijs: woensdag 6 mei 2015,
 14u tot 17u
E Basisonderwijs: woensdag 20 mei 2015, 14u tot 17u

Waar?
Bloso sportcentrum Julien Saelens, Nijverheidsstraat 
112, 8200 Assebroek

Deelnamebijdrage?
GRATIS voor iedereen!

Info en inschrijven?
Via info@fedes.be of op het nummer 050 35 13 05

De Danshappening wordt georganiseerd in
samenwerking met SVS.


‘Dansers voor wie 

dans meer dan een 
passie is…’

Fedes Danst! = Druk, fijn, onvergetelijk… en heel erg DANSANT!
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DANSPLATOO
� laat élke danser 

schitteren! 


‘Het ideale moment 
om met jouw school 
te schitteren op de 

dansvloer!’

f e D e s  D A n s t !  2 0 1 5
Fedes Danst! 2015 = Hemelvaart-weekend van 16 en 17 mei 2015
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FEDES �  
meer dan 

DANSPLATOO!

b e W e g i n g s s c h O O l

De bewegingsschool tovert de sporthal om tot 
een heus klim- en klauterparadijs voor jouw 
zoon of dochter. Er wordt een gevarieerd en 
uitdagend bewegingsparcours opgezet waarop 
jouw kind een traject kan afleggen – op eigen 
tempo én in het bijzijn van mama/papa/oma/
opa/... Ze klimmen over, op, onder, naast, door… 
banken, plinten, touwen, netten, kegels, hoe-
pels, ballen, matten, rekken, trampolines en 
veel meer! Naast het klimparcours komen dans, 
bewegingsspelen, balvaardigheid en kleuter-
gym aan bod. Kortom, de ideale plek voor jouw 
kind om spelenderwijs te ontdekken, te leren 
en te ontwikkelen!
Laat jouw zoon/dochter zich uitleven tijdens de 
bewegingsschool… omwille van:
E … de kennismaking met verschillende sport-

takken, en dus de eenvoudigere keuze voor 
een specifieke sporttak in de toekomst.

E … de ontwikkeling van zijn/haar algemene
 motorische vaardigheden.
E … de bevordering van de ouder-kind-relatie.
E … de mogelijkheid om op zijn/haar eigen tempo
 te bewegen en ontdekken.

Voor wie?
E Welpen: 2,5-4,5 jaar (1ste en 2de kleuter)
E Leeuwen: 4,5-6,5 jaar (3de kleuter en 1ste leerjaar)

Door wie?
Een team van gediplomeerde lesgevers stimu-
leert elk kind tot bewegen en ontdekken door het 
begeleiden van een gevarieerd bewegingspar-
cours en uitdagende spelletjes die de algemene 
motoriek stimuleren.

Wanneer?
E Bewegingsschool in semester 1: op zaterdag 

van 9u30 tot 10u30 (welpen) en van 10u30-11u30
(leeuwen) – start op zaterdag 4 oktober 2014

E Bewegingsschool in semester 2: op zaterdag
van 9u30 tot 10u30 (welpen) en van 10u30-11u30 
(leeuwen) – start op zaterdag 7 februari 2015

E Telkens 10 sessies – met verschillende parcours
 en spelen
E Mogelijkheid tot het volgen van één of meer-
 dere lessenreeksen

Waar?
E Bewegingsschool Jabbeke, Vrijetijdscentrum,
 Vlamingveld 40
E Bewegingsschool te Brugge: binnenkort meer 
 info via www.fedes.be

Deelnamebijdrage?
E Deelnamebijdrage: €50 per 10 sessies + een-
 malig €7.5 lid- en verzekeringsgeld.

s p O R t k A m p e n

Wat?
E Mono move kamp: 1 specifieke sporttak wordt 

aangeboden waar je jou een ganse week in 
kan verdiepen en uitleven.

E Extra move kamp: je komt in contact met ver-
schillende sporttakken met als doel jou erva-
ring bij te brengen en te prikkelen.

E Ondermeer volgende sporttakken komen aan 
bod: judo, basketbal, rope skipping, dans, 
paardrijden, pony en dans, badminton, karate …

Ervaren trainers in de gegeven sporttak verbe-
teren en leren jou technische en tactische vaar-
digheden binnen de door jou gekozen sporttak. Er 
wordt gezweet, bijgeleerd, gelopen, gesprongen… 
De monitoren zorgen voor een onvergetelijke tijd 
naast de sporten, met tal van randactiviteiten, zo-
als zwemmen, spelen, fuif, film, quiz, …

Voor wie?
Kinderen en jongeren van 6 tem 18 jaar.

Door wie?
Alle trainers en monitoren beschikken over een vat 
vol enthousiasme, dynamiek en talent! Ze worden 
geselecteerd op basis van hun sporttechnische en 
pedagogische kwaliteiten. 

Wanneer?
Tijdens de Kerst-, Paas- en zomervakantie – zowel 
interne, half-interne als externe kampen. Wil je op 
de hoogte blijven van de Sportkampen, neem dan 
een kijkje op de website www.fedes.be of op de 
facebookpagina ‘Fedes Sportkampen’.

Ook de allerkleinsten (3-6 jaar) kunnen hun eerste 
kamp- en sportervaring beleven tijdens één van 
de KLEUTERKAMPEN, georganiseerd door Fedes 
of in samenwerking met steden/gemeentes zo-
als Wingene! Laat jouw zoon/dochter al spelen-
derwijs zijn/haar motorische vaardigheden ont-
wikkelen – en dat een week lang elke ochtend.

s c h O O l s p O R t W e k e n  e n 
- D A g e n 

Wat?
Tijdens een Schoolsportweek/ -dag worden 
leerlingen ondergedompeld in een vat vol sport! 
Verschillende activiteiten komen aan bod. Daag 
jouw klasgenoten uit tijdens een partijtje rugby of 
verleg je grenzen op het hindernissenparcours!

Programma?
In overleg met de school.

Voor wie?
Organisatie mogelijk voor een scholengroep of 
één school. Het programma wordt voorbereid 
rekening houdend met de leeftijd van de deelne-
mers: 
E 3de kleuter en 1ste leerjaar
E 2de en 3de leerjaar 
E 4de tot 6de leerjaar 
E Secundair onderwijs
Groepsgrootte: tot 25 deelnemers

Door wie?
Activiteiten worden begeleid door gediplomeerde 
lesgevers van Fedes en een LO-team. Fedes 
werkt enkel met pedagogisch ervaren en gediplo-
meerde docenten. Bij de selectie van de docent 
houdt Fedes rekening met het deelnemersprofiel. 
Fedes staat in voor het materiaal, de monitoren en 
de inhoud van de sportdag.

Waar?
Ter plaatse of in een door de school voorziene 
accommodatie. Op verzoek en in bepaalde re-
gio’s kan Fedes geschikte locaties suggereren en 
afhuren. Materiaal: ter beschikking op de accom-
modatie zelf, van Fedes vzw of gehuurd.

Budget?
Afhankelijk van het aantal ingezette lesgevers 
wijzigt het dagtarief. Bvb. Schoolsportweek te 
Wingene met 12 monitoren.

w
‘Met mama en papa 
op ontdekkingsreis 

in de wereld van 
beweging!’


‘Onvergetelijke, 

leerzame en 
keitoffe sportieve 

belevenissen!’


‘Een toffe dag 
vol sportieve 

uitdagingen, samen 
met je klasgenoten 

en vrienden!’

Dansplatoo Brugge – Bloso 
Waar? Bloso Julien Saelens, Nijverheidsstraat 112, 8310 Assebroek

Maandag 18.00u-19.00u Hip Hop 1 (BR15) 10-13 jr
19.00u-20.00u Hip Hop 2 (BR16) 13-16 jr
20.00u-21.00u Hip Hop +16 jr (BR17) +16 jr

Dinsdag 
 

10.00u-11.00u Dans+ (BR23) volwass.
18.00u-19.30u Selectie Jazz 2 (BR19) 13-16 jr
18.30u-19.30u Jazz 2 (BR05) 13-16 jr
19.30u-21.00u Jazz B/C volwassenen (BR09) +16 jr

Selectie Hip Hop 2 (BR21) 13-16 jr
Woensdag 18.30u-20.00u Selectie Hip Hop 2/Creatief 

Atelier  (BR21)
13-16 jr

Donderdag 18.00u-19.30u Selectie Hip Hop 1 (BR24) 10-13 jr
Zaterdag 
 

09.00u-10.00u   Klassiek Ballet Kids (BR11) 6-7 jr
Prédans (BR01) 4-5 jr

10.00u-11.00u   Klassiek Ballet Junior (BR12) 8-9 jr
Jazz Kids (BR02) 6-7 jr

11.00u-12.00u   Klassiek Ballet 1 (BR13) 10-13 jr
Jazz Junior (BR03) 8-9 jr

12.00u-13.00u   Klassiek Ballet 2 (BR14) +13 jr
Jazz 1 (BR04) 10-13 jr

Zondag 10.00u-12.00u   Jong Choreografen (BR22) +15 jr

Docenten? Karolien Bassens, Eliane De Gendt, Jocelyn Joosten, 
Joannes Logghe, Demi Van Eck, …

Dansplatoo Brugge – VHSI 
Waar? VHSI, Spoorwegstraat 14, 8200 Sint-Michiels

Woensdag 14.00u-15.30u Selectie Jazz 1 (BR18) 10-13 jr
15.30u-17.00u    Selectie Jazz 2 (BR19) 13-16 jr
17.00u-18.30u    Selectie Jazz 3 (BR20) +16 jr
18.30u-19.30u    Jazz A (BR06) +16 jr
19.30u-21.00u    Jazz B (BR07) +16 jr
21.00u-22.30u    Jazz C (BR08) +16 jr

Donderdag 19.00u-20.30u    Selectie Jazz 3 (BR20) +16 jr
20.30u-21.30u    Modern Jazz Volwassenen 

(BR09)
+16 jr

Uren Selectie Jazz 1 & 2 onder voorbehoud
Docenten? Eliane De Gendt, Jac Delsing, …

Dansplatoo Bredene
Waar? Sportcentrum Ter Polder, Spuikomlaan 21, 8450 Bredene

Zaterdag 13.30u-14.30u   Prédans (BD01) 4-5 jr 
14.30u-15.30u    Jazz Kids (BD02) 6-7 jr  
15.30u-16.30u    Jazz Junior (BD03) +8 jr

Dansplatoo Cadanza – Blankenberge 
Waar? Casino Blankenberge, Zaal De Zeebries (verdieping 5),
 Zeedijk 150, 8370 Blankenberge

Zondag 10.30u-11.30u Latin solo (BB01) +16 jr  

Dansplatoo Beernem
(i.s.m. de sportdienst en de sportraad Beernem)

Waar? Danszaal Middenschool Sint-Lutgart,
 Rollebaanstraat 10, 8730 Beernem

Dinsdag 17.00u-18.00u Hip Hop 1 (BE01) 10-13 jr
18.00u-19.00u Jazz +10 jr (BE02) +10 jr
19.00u-20.00u Hip Hop 2 (BE03) 13-16 jr

 

A A n b o d w e k e l i j kS e dA n S c u r S u S-
s e n b i n n e n DA n s p l AtO O (onder voorbehoud)

E Start van het cursusjaar op maandag 15 september 2014
E 30 lesweken – niet tijdens schoolvakanties
E GRATIS proef-dansles tijdens de eerste 3 weken van het cursus-

jaar (uitzondering: Dansplatoo Gent: start vanaf 24 september 
2014 – 24 lesweken, via beurtenkaart)

DANSPLATOO
� vormt dansers 

elke week 
opnieuw! 

> vervolg op pag 8



KOKSIJDE:
Gemeentelijke Basisschool 
Koksijde, Abdijstraat 101

1

VARSENARE:
Cultuurzaal sport- en cultuur-
complex, Hof Ter Straeten

10

WINGENE:
Sporthal Wingene, 
Beernemstraat 23

16 BEERNEM:
Middenschool Sint-Lutgart, 
Rollebaanstraat 10

17 DRONGEN:
Vrije Basisschool, 
Baarledorpstraat 4

18 GENT:
HILO,
Watersportlaan 3

19

BRUGGE:
VHSI, Campus Ter Groene 
Poorte, Spoorwegstraat 14

8

OOSTENDE:
‘t Viooltje,
Violierenstraat 4B

2 BREDENE:
Sportcentrum ‘Ter Polder’, 
Spuikomlaan 21

3

EERNEGEM:
Gemeentelijke Sporthal, 
Bruggestraat 104 A 

11JABBEKE:
VCJ Jabbeke,
Vlamingveld 40

9

BLANKENBERGE:
Casino Blankenberge,
Zeedijk 150

4

Fedes vzw organiseert nog méér beweging dan wat in deze Nieuwsbrief wordt vermeld! O.a. sportkampen (check pony – dans te Woumen met Kerst!). Steeds vernieuwende initiatieven die ad hoc geprogrammeerd worden! Volg ons op Facebook via www.fedes.be en blijft zo steeds op de hoogte!
Foto’s locaties via ‘Google Street’ - http://www.google.com
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OOSTKAMP:
Sportcentrum De Valkaart,
A. Rodenbachstraat 42

15

OOSTERZELE:
Sporthal Oosterzele, 
Sportstraat 5

20 ZELE:
Sporthal De Zeven, 
Koevliet 1

21 HASSELT:
KA2 Sporthumaniora, 
Koning Boudewijnlaan 12 

22

KOOLKERKE:
Sportzaal,
Arendstraat 16

7 BRUGGE:
BLOSO, Julien Saelens, 
Nijverheidsstraat 112

8

KOEKELARE:
Vrije Basisschool De 
Negensprong, Kerkstraat 2A

12 TORHOUT:
VIVES-RENO,
Sint-Jozefstraat 1

13 ZEDELGEM:
De Groene Meersen, 
Stadionlaan 48

14

KNOKKE:
Scharpoord,
Meerlaan 32

5 ZUIENKERKE:
Gemeentelijke Sportzaal, 
Nieuwe Steenweg 37A

6

Fedes vzw organiseert nog méér beweging dan wat in deze Nieuwsbrief wordt vermeld! O.a. sportkampen (check pony – dans te Woumen met Kerst!). Steeds vernieuwende initiatieven die ad hoc geprogrammeerd worden! Volg ons op Facebook via www.fedes.be en blijft zo steeds op de hoogte!
Foto’s locaties via ‘Google Street’ - http://www.google.com
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20

19
21

22
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Dansplatoo Drongen
Waar? Vrije Basisschool Don Bosco, Baarledorpstraat 4,
 9031 Drongen

Woensdag 
 
 

13.30u-14.30u    Prédans (DR01) 4-5 jr
14.30u-15.30u    Jazz Kids (DR02) 6-7 jr    
15.30u-16.30u Jazz Junior (DR03) +8 jr

Docent? Charlotte Verstraeten 

Dansplatoo Eernegem
(i.s.m. en met ondersteuning van het gemeentebestuur Ichtegem)

Waar? Gemeentelijke sporthal, Bruggestraat 104,
 8480 Eernegem

Maandag 19.00u-20.30u Selectie Jazz 2 
(EE08)

+13 jr

Dinsdag
 
 
 
 

16.30u-17.30u    Prédans (EE01) 4-5 jr
17.30u-18.30u    Jazz Kids (EE02) 6-7 jr
18.30u-19.30u     Jazz Junior (EE03) 8-9 jr
19.30u-20.30u    Jazz 1 (EE04) 10-13 jr
20.30u-21.30u     Jazz 2 (EE05) +13 jr

Woensdag 16.00u-17.30u Selectie Jazz 1 
(EE09)

10-13 jr

17.30u-19.00u Selectie Jazz 2 
(EE08)

+13 jr

17.30u-18.30u    Hip Hop 1 (EE06) 10-13 jr
18.30u-19.30u     Hip Hop 2 (EE07) +13 jr

Docenten? Lynn Goddemaer, Yentl Vandeurzen, … 

Dansplatoo Gent - GUSB
Waar? HILO, Watersportlaan 2, 9000 Gent

(volwassenen)
Woensdag 19.30u-20.30u Klassiek Ballet halfgevorder-

den, basis vereist (GE03)
20.30u-21.30u    Klassiek Ballet gevorderden 

(GE04)
19.30u-20.30u    Jazz half-/gevorderden (GE01)
20.30u-21.30u    Jazz initiatie (GE02)

Donderdag 19.00u-20.00u    Hip Hop initiatie (GE05)
20.00u-21.00u    Hip Hop half-/gevorderden 

(GE06)

Docenten? Annelies De Baets, Anke Ingels, … 

Dansplatoo Hasselt
Waar? Ritmiekzaal Topsportschool KA2,
 Koning Boudewijnlaan 12, 3500 Hasselt

Zaterdag 10.00u-11.30u    Jazz B (HA01) +16jr
11.30u-13.00u    Jazz C (HA02) +16jr

Docent? Jac Delsing

Dansplatoo Jabbeke
Waar? Sport- en Cultuurcentrum, Vlamingveld 40,
 8490 Jabbeke

Dinsdag 17.00u-18.00u    Klassiek Ballet Kids 
(JA01)

6-7 jr

18.00u-19.00u    Klassiek Ballet 
Junior (JA02)

8-9 jr

19.00u-20.00u    Klassiek Ballet +10 
jr (JA03)

+10 jr

20.00u-21.00u    Modern Jazz 
Volwassenen (JA04)

+16 jr

Zaterdag 09.00u-10.00u    Prédans (JA05) 4-5 jr
10.00u-11.00u    Jazz Kids (JA06) 6-7 jr
11.00u-12.00u    Jazz Junior (JA07) 8-9 jr
12.00u-13.00u    Jazz +10 jr (JA08) +10 jr

Docenten? Demi Van Eck, Ann-Sofie Wegsteen

Dansplatoo Knokke
Waar? Scharpoord, Meerlaan 32, 8300 Knokke

Donderdag 10.00u-11.00u    Dans+ (KN01) volwass.

Docent? Eliane De Gendt

Dansplatoo Koekelare
(i.s.m. het gemeentebestuur Koekelare)

Waar? De Negensprong, Kerkstraat 2a, 8680 Koekelare

Maandag
 

16.30u-17.30u    Prédans (KL01) 4-5 jr
17.45u-18.45u    Jazz Junior (KL02) +8 jr
18.45u-19.45u   Jazz Kids (KL03) 6-7 jr
20.00u-21.00u    Modern Jazz 

Volwassenen 
(KL04)

(+16 jr)

Dinsdag 17.30u-18.30u     Klassiek Ballet Kids 
(KL05)

6-7 jr

18.30u-19.30u    Klassiek Ballet 
Junior (KL06)

8-9 jr

19.30u-20.30u    Klassiek Ballet +10 
jr (KL07)

+10 jr

20.30u-21.30u     Tapdans (KL08) +13 jr
Donderdag 18.00u-19.00u     Hip Hop +10 jr 

(KL09)
+10 jr

Docenten? Marieke Jonckheere, Yentl Vandeurzen, … 

Dansplatoo Koksijde
Waar? Gemeentelijke Basisschool, Abdijstraat 101
 8670 Koksijde

Dinsdag 17.30u-18.30u    Hip Hop +10 jr 
(KS01)

+10 jr

Docent? Femke Piette

Dansplatoo Koolkerke
Waar? Sportzaal, Arendstraat 16, 8000 Koolkerke

Zaterdag 09.00u-10.00u    Prédans (KK01) 4-5 jr
10.00u-11.00u    Jazz Kids (KK02) 6-7 jr
11.00u-12.00u    Jazz Junior (KK03) 8-9 jr
12.00u-13.00u Jazz +10 jr (KK04) +10 jr

Dansplatoo Oostende
(i.s.m. en met ondersteuning van het stadbestuur Oostende)

Waar? Danszaal ‘t Viooltje, Violierenstraat 4b,
 8400 Oostende 

Dinsdag 17.45u-18.45u    Hip Hop 1 (OO01) 10-13 jr
18.45u-19.45u    Hip Hop 2 (OO02) +13 jr

Docent? Sofie Dendooven 

Dansplatoo Oosterzele
Waar? Sporthal Oosterzele, Sportstraat 5,
 9860 Oosterzele

Woensdag 15.00u-16.00u    Jazz Kids (OZ01) 6-7 jr
16.00u-17.00u    Jazz Junior (OZ02) +8 jr

Docent? Sarah Stroobants 

Dansplatoo Oostkamp
Waar? Sportcentrum De Valkaart,
 Albrecht Rodenbachstraat 42, 8020 Oostkamp

Dinsdag 17.00u-18.00u    Prédans (OK01) 4-5 jr
18.00u-19.00u    Jazz Kids (OK02) 6-7 jr

Woensdag    
    

16.00u-17.00u    Hip Hop 1 (OK05) 10-13 jr
17.00u-18.00u    Hip Hop 2 (OK06) +13 jr

Vrijdag    
    

17.00u-18.00u    Jazz Junior (OK03) 8-9 jr
18.00u-19.00u    Jazz +10 jr (OK04) +10 jr

Docenten? Jenka Depuydt, Lore Tytgat, Ann-Sofie 
Wegsteen

Dansplatoo Torhout
Waar? Sportzaal Vives-Reno, Sint-Jozefstraat 1,
 8820 Torhout

Dinsdag 18.00u-19.00u    Hip Hop 1 (TR04) 10-13 jr
19.00u-20.00u   Hip Hop 2 (TR05) +13 jr

Zaterdag 09.30u-10.30u    Prédans (TR01) 4-5 jr
10.30u-11.30u    Jazz Kids (TR02) 6-7 jr
11.30u-12.30u    Jazz Junior (TR03) +8 jr

Docenten? Emmily Callewaert, Christof Coopman 

Dansplatoo Varsenare
Waar? Sport- en Cultuur Centrum, Hof Ter Straeten,
 8490 Varsenare

Woensdag 14.00u-15.00u    Prédans (VA01) 4-5 jr
Woensdag 15.00u-16.00u    Jazz Kids (VA02) 6-7 jr
Woensdag 16.00u-17.00u    Jazz Junior (VA03) 8-9 jr
Woensdag 17.00u-18.00u    Jazz 1 (VA04) 10-13 jr
Woensdag 17.00u-18.00u    Hip Hop 2 (VA06) +13 jr
Woensdag 18.00u-19.00u   Jazz 2 (VA05) +13 jr
Woensdag 18.00u-19.00u    Hip Hop 1 (VA07) 10-13jr

Docenten? Christof Coopman, Hannelore Molenaers, …

Dansplatoo Wingene
Waar? Sporthal, Beernemstraat 23, 8750 Wingene

Woensdag 15.30u-16.30u    Prédans (WI01) 4-5 jr
16.30u-17.30u    Jazz Kids (WI02) 6-7 jr
17.30u-18.30u    Jazz Junior (WI03) 8-9 jr
18.30u-19.30u   Jazz 1 (WI04) 10-13 jr
19.30u-20.30u    Jazz 2 (WI05) +13 jr

Donderdag 
 

18.00u-19.00u    Hip Hop 1 (WI06) 10-13 jr
19.00u-20.00u    Hip Hop 2 (WI07) +13 jr

Docenten? Lore Tytgat, Yentl Vandeurzen

Dansplatoo Zedelgem
(i.s.m. en met ondersteuning van het gemeentebestuur Zedelgem)

Waar? Sporthal Groene Meersen, Stadionlaan 48,
 8210 Zedelgem

Maandag 17.00u-18.00u    Prédans (ZE01) 4-5 jr
18.00u-19.00u    Jazz +10 jr (ZE04) +10 jr

Dinsdag 17.00u-18.00u    Hip Hop 1 (ZE06) 10-13 jr
18.00u-19.00u    Hip Hop 2 (ZE07) +13 jr

Vrijdag 17.00u-18.00u    Jazz Kids (ZE2) 6-7 jr
18.00u-19.00u    Jazz Junior (ZE03) 8-9 jr
19.30u-20.30u    Modern Jazz Volw. 

(ZE05)
+16 jr

Docenten? Karolien Bassens, Valerie Maene, Isabelle 
Van Deuren

Dansplatoo Zele
Waar? De Zeven, Koevliet 1, 9240 Zele 

Dinsdag 16.30u-17.30u    Prédans (ZL01) 4-5 jr
17.30u-18.30u    Jazz Kids (ZL02) 6-7 jr
18.30u-19.30u    Jazz Junior (ZL03) +8 jr
20.00u-21.00u    Modern Jazz Volw. 

(ZL04)
+16 jr

Docent? Isabelle Van Deuren

Dansplatoo Zuienkerke
(i.s.m. en met ondersteuning van het gemeentebestuur Zuienkerke)

Waar? Gemeentelijke sportzaal, Nieuwe Steenweg 37a,
 8377 Zuienkerke

Donderdag 16.00u-17.00u    Prédans (ZU01) 4-5 jr
Donderdag 17.00u-18.00u    Jazz Kids + Junior 

(ZU02)
6-9 jr

Donderdag 18.00u-19.00u    Jazz +10 jr (ZU03) +10 jr

 Docent? Yentl Vandeurzen

Ik kijk elke 
week enorm uit 

naar de dansles! Het 
aanleren van nieuwe 
dansjes vind ik het 

leukste!” 

Lisa, 8 jaar

Ik dans 
volgend jaar 

weer bij Dansplatoo!”  

Luka, 6 jaar
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Kwaliteit vormt één van de, en zelfs de, belangrijkste 
pijler van Dansplatoo. Net daarom wil Dansplatoo een 
platform bieden voor dansdocenten om zich verder te 
blijven ontwikkelen… om op die manier nóg completere 
dansdocenten te worden… en op die manier nóg com-
pletere dansers te kunnen vormen.

p o S t g r A d u A At  i n S t r u c t o r 
D A n s

Sinds 2006 organiseert Fedes vzw het Postgraduaat 
Instructor Dans.  Die opleiding heeft als doel peda-
gogisch goed onderlegde dansdocenten te vormen, 
en dit voor verschillende leeftijdscategorieën. Het 
Postgraduaat is specifiek gericht naar uitvoerende 
dansers met doceerambities of dansdocenten zonder 
specifieke dansdoceeropleiding.

Tijdens de tweejarige opleiding wordt de pedagogisch-
didactische vorming van dansdocenten via theorie en 
praktijk verder uitgediept. Tijdens de praktijksessies ko-
men verschillende dansstijlen aan bod (Jazz, Klassiek, 
Modern, Improvisatie, Urban, …). De theorielessen 
anatomie, voeding, kinesiologie etc. zijn specifiek toege-
spitst op dans. Daarnaast omvat de opleiding didactiek, 
methodiek en een aanzienlijk stage-pakket (kijk- en 
doestages).

De opleiding stimuleert bovendien activiteiten die een 
bredere kijk bieden op alle aspecten van de competen-
ties als dansdocent. Individuele begeleiding, evaluatie 
en remediëring van diverse dansaspecten worden daar-
bij benadrukt. En niet te vergeten: het ontdekken van 
nieuwe dansvormen en hun didactisch-methodologische 
aanpak.

De docenten werken samen als een team, waarbij de 
open interactie tussen docent en student leidt tot een 
gespecialiseerde en geïntegreerde vorming van dans-
kennis en -kunde. Onderwijsvormen waar zelfstandig en 
competentiegericht leren centraal staat worden gehan-
teerd.

Wanneer?
Infomoment met lectoren en studenten: 
E Vives: zaterdag 30 augustus 2014, 9u-12u
E HUB-KAHO: zaterdag 6 september 2014, 9u-12u
Introductieles:
E Vives: zaterdag 20 september 2014, 10u00-12u00
E HUB-KAHO: vrijdag 26 september 2014, 19u00-21u00
Startdatum 1ste academiejaar: 
E Vives: maandag 6 oktober 2014, 18u30-21u30
E HUB-KAHO: vrijdag 10 oktober 2014, 18u30-21u30

De opleiding duurt 2 jaar en voorziet 2 lesmomenten per 
week, nl. op zaterdagvoormiddag en maandagavond 
(VIVES) of vrijdagavond (HUB-KAHO).

Voor wie – Voorwaarden?
E In het bezit zijn van een ‘bachelor’-titel of een equi-

valent diploma (van deze toelatingsvoorwaarde kan 
worden afgeweken mits een gemotiveerde aanvraag 

toepasbaar zijn in jouw lessen! Elke deelnemer ontvangt 
een gedetailleerde syllabus.

Wanneer?
E Woensdag 10 december 2014
	 •	 10u00-12u45:	2	sessies	Secundair	Onderwijs
	 •	 13u30-17u45:	3	sessies	Kleuter-	en	Lager	Onderwijs
E Woensdag 25 maart 2015: meer info volgt!

Waar?
Bloso Centrum Julien Saelens, Nijverheisstraat 112, 8310 
Assebroek

Deelnamebijdrage?
€ 15 per sessie – inclusief syllabus, muziek en uitge-
werkte choreografie = kant-en-klare les

W O R k s h O p s

Dans omvat een van de meest pure kunstvormen. Beeld 
je bovenop de dans de gepaste make-up, kledij en be-
lichting in… en je creëert een totaalpakket. 1 + 1 is in dit 
opzicht gelijk aan 3!
Fedes helpt dansdocenten graag verder ontwikkelen in 
die ruimte náást dans.

Volgende navormingen worden georganiseerd tijdens 
het cursusjaar 2014-2015:
E ‘Mix your own music’
E ‘Theaterbelichting’
E ‘Podium en Dance Make-Up’ 
	 •	 Basis
	 •	 Vervolmaking,	Shaping,	Fantasie,	Types,
  Kindergrime

Meer info over elk van de navormingen vind je op de 
website van Fedes!
Wens je een navorming te kunnen volgen rond een 
welbepaald thema? Laat het ons weten via info@fe-
des.be

en toestemming op basis van een voorafgaand ge-
sprek).

E Over voldoende danstechnische vaardigheden be-
 schikken.
E Bereid zijn om actief en met een grote betrokkenheid 

jouw kennen en kunnen betreffende dans uit te bou-
wen.

E Na het behalen van dit postgraduaat jouw kennis 
en kunde als dansdocent of choreograaf graag wil-
len doorgeven.

Door wie – Docenten?
Eliane De Gendt, Jac Delsing, Bjorn Fierens, Frauke 
Lierman, Krista Morren; en gastdocenten: Christianne 
Sturnick, Ray Tadio

Waar?
E Vives, Sint-Jozefstraat 1, 8820 Torhout
E HUB-KAHO, Campus Brussel, Warmoes-berg 26,
 1000 Brussel
E HUB-KAHO, Campus Parnas, Stationsstraat 301,
 1700 Dilbeek

Kostprijs?
€ 1.650 voor het volledige Postgraduaat. In deze prijs 
zijn cursusmateriaal, internationale dansstages, work-
shops... inbegrepen. We aanvaarden opleidingsche-
ques onder voorbehoud van regelgeving.

c l i n i c s

Ben je leerkracht en lig je wakker van het onderdeel 
dans in het curriculum? Fedes helpt je graag om die 
hindernis te nemen! 

Fedes nodigt je uit op de Clinic Dans om
E … ideeën op te doen voor het dansje op het school-
 feest
E … te leren hoe je een eenvoudige choreografie aan-
 leert aan jouw leerlingen
E … te ervaren wat expressief dansen betekent
E … te ondervinden hoe je tijdens de dansles creatief 
 kan omgaan met attributen zoals doekjes en hoepels
E … op te steken hoe je eenzelfde dans kan aanpassen
 naargelang de leeftijd van jouw leerlingen
E … te leren hoe je een bepaald thema integreert in
 jouw danslessen
E … te beleven hoe je zonder muziek en met behulp

van het lichaam jouw leerlingen een onvergetelijke 
danservaring kan bezorgen (vb. body drum)

E En natuurlijk om jou een superleuke, leerrijke en
aangename dansnamiddag te laten ervaren! 

Voor wie?
De Clinics zijn specifiek gericht naar leerkrachten van 
het Kleuter-, Basis- en Secundair Onderwijs en leer-
krachten Lichamelijke Opvoeding.

Door wie?
De Clinics worden verzorgd door docenten met erva-
ring. Er wordt gefocust op het onderrichten van dans 
in het onderwijs – met aandacht voor het aanbrengen 
van danstechnieken en choreografieën die onmiddellijk 

DANSPLATOO
� helpt ook 

docenten verder 
ontwikkelen! 


‘Een waardevol 
traject om een 

nog completere 
dansdocent te 

worden.’


‘Dans kan meer zijn 

dan dans…’

Ik volgde dit jaar voor het eerst
Hip Hop! Het was supertof!” 

Robbe, 12 jaar
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DANSPLATOO 
� dankzij jou!

D A n s D O c e n t e n  D A n s p l At O O 
2 0 1 4 - 2 0 1 5

Karolien Bassens:   Karolien is Bachelor 
Lichamelijke Opvoeding en Bewegings-
recreatie. Karolien danst reeds 14 jaar, 
waarvan 10 jaar in competitie. Ze volgde 
zowel Ballet, Moderne dans als Hip Hop, 

en werd meermaals Belgisch Kampioen. Dans is voor haar 
een uitlaatklep en een moment waarbij ze zich volledig kan 
en wil geven. Ze kijkt ernaar uit om de dansers van Dans-
platoo heel wat nieuwe danselementen aan te leren, hen te 
zien groeien en openbloeien!
 

Emmily Callewaert: Emmily start in 
september haar 2de jaar bij Dansplatoo. 
Emmily is 22 jaar en studeert Master Li-
chamelijke Opvoeding. Recent behaalde 
ze haar diploma Instructeur B Jazzdans. 

Moderne dans en Jazz zijn haar favoriete dansstijlen. Em-
mily gaat al dansend door het leven en kijkt er enorm naar 
uit om dit jaar met de dansers toe te werken naar een spet-
terende en knettergekke show.

Christof Coopman: Christof is gespe-
cialiseerd in Hip Hop. Hij geeft reeds 7 jaar 
dansles en heeft in die tijd beginnende 
dansers zien evolueren tot professionele 
dansers, echte performers en Belgische 

Kampioenen. Christof focust vooral op het uitvoeren van af-
gewerkte bewegingen en het creatief interpreteren van de 
muziek. Daarnaast wil hij een positieve vibe creëren tijdens 
de danslessen. Meer vertrouwen leidt volgens Christof tot 
betere dansbewegingen. Hij kijkt er enorm naar uit om sa-
men met de dansers een mooi en vooral leuk dansparcours 
af te leggen! 

Eliane De Gendt:  Eliane is Master LO 
met ‘bevoegdheid Dans’. Ze danste meer 
dan 20 jaar bij Pro Arte en trad samen 
met het gezelschap op in tal van thea-
tervoorstellingen. Ze vervolmaakte zich 

als danseres door deel te nemen aan stages in binnen- en 
buitenland waaronder New York, Los Angeles en Groot-Brit-
tannië. Eliane geeft haar kennis en passie voor dans ook 
door aan gedreven dansers. Ze was 20 jaar titularis van de 
Dansopleiding aan de KU Leuven en doceert nu tijdens het 
Postgraduaat Instructor Dans. Daarnaast neemt ze samen 
met Jac Delsing de artistieke leiding van Pro Arte op zich 
voor theaterproducties zoals ‘Full Circle’. Eliane levert in 
alle opzichten een bijzondere bijdrage aan Fedes vzw.
 

Jac Delsing:  Jac Delsing geniet inter-
nationale faam als docent Jazz dans en 
als choreograaf. Hij is Master Lichame-
lijke Opvoeding en artistiek leider van Pro 
Arte, een vooraanstaand gezelschap in 

het Belgische danslandschap. Jac is eredocent aan de KU 
Leuven en docent van de opleiding Postgraduaat Instructor 
Dans. Zijn choreografieën worden telkens opnieuw ge-
smaakt door het publiek.
 

Sofie Dendooven:  Sofie is Bachelor Li-
chamelijke Opvoeding en specialiseerde 
zich verder in het doceren van dans via 
het Postgraduaat Instructor Dans. Sofie 
werd reeds meermaals Belgisch Kam-

pioen Hip Hop. Samen met het team MAD-StyleZ nam ze 
deel aan de finale van Belgium’s got talent in 2013 en doet 
ze volgend jaar mee aan het Wereldkampioenschap. Sofie 
kijkt ernaar uit om de dansers van Dansplatoo heel wat 
leuke choreografieën aan te leren en samen met jullie het 
publiek te verrassen tijdens Fedes Danst! 2015.

 
Jenka Depuydt:  Jenka volgde de op-
leiding Klassieke en Moderne dans in 
het VHSI te Brugge. Ondertussen vervol-
maakte ze zich ook in Hip Hop en free-
style. Sinds 5 jaar leert ze jonge dansers 

Sarah Stroobants:  Sarah danst reeds 
van haar 8 jaar en is gespecialiseerd in 
Jazz om dat later uit te breiden met Lyri-
cal Jazz, Moderne Dans en Hedendaagse 
Dans. Sarah geeft reeds meer dan 10 jaar 

dansles en vindt zichzelf een punctuele docente. Ze vindt 
het fantastisch om haar opgebouwde kennis vol enthousi-
asme door te geven aan de jongere dansers en is enorm 
fier om hen te zien schitteren op het podium! 
  

Isabelle Van Deuren:  Isabelle danst 
sinds haar 7de, zowel Jazz als Klassiek 
Ballet. Ze nam ook deel aan verschil-
lende musicalproducties en blijft zich 
ontwikkelen door workshops te volgen in 

binnen- en buitenland. Isabelle wil haar liefde voor dans 
doorgeven. Ze volgde de opleiding Initiator Actuele Dans 
en doceert reeds meerdere jaren en met veel enthousiasme 
Jazz dans in Dansplatoo. Naast techniek wil ze de dansers 
vooral veel dansplezier bezorgen.
 

Yentl Vandeurzen:  Yentl danst reeds 
20 jaar, voornamelijk Jazz- en Moderne 
dans. Daarnaast heeft ze meer dan 12 
jaar ervaring als docente en choreografe, 
o.a. bij de Dance Company van Bree 

en Dansplatoo. Yentl heeft de opleiding Postgraduaat In-
structor Dans met grote onderscheiding afgewerkt. Ze blijft 
zich verder ontwikkelen door het volgen van workshops in 
verschillende stijlen. Yentl zit vol dynamiek en is een goed-
lachse docente die het beste uit haar dansers wil halen! 
Ze hecht veel belang aan en goede techniek en wil steeds 
creatief uit de hoek komen.
 

Demi Van Eck:  Demi danst zelf al 12 
jaar bij Fedes – Dansplatoo. Dans bete-
kent alles voor haar en is meer dan een 
passie. Demi staat mee aan de grondslag 
van het Collectief Jong Choreografen. Ze 

wil haar passie voor dans delen met andere dansers en hun 
technische vaardigheden en dansbeleving naar een hoger 
niveau tillen. Demi kijkt er dan ook erg naar uit om de dan-
sers te zien stralen tijdens Fedes Danst! 2015.
 

Charlotte Verstraeten: Charlotte is 
gestart met dansen toen ze 6 jaar was. Ze 
heeft zowat alle stijlen gedanst, gaande 
van Hip Hop tot Tango, Ballet en Jazz. 
Ze nam deel aan heel wat Kampioen-

schappen en evenementen. Dans is voor Charlotte haar 
uitlaatklep. Haar liefde voor dans is enkel maar gegroeid, 
en dat wil ze delen met andere dansers. Ze geeft sinds 10 
jaar dansles, aan zowel kinderen als volwassenen. Ze wil 
dansers zien groeien en kijkt alvast erg uit naar de voorstel-
ling in mei!

 
Ann-Sofie Wegsteen: Ann-Sofie is ge-
passioneerd door dans. Ze danst zowel 
Klassieke stijlen als Hip Hop. Sinds en-
kele jaren deelt ze haar passie met an-
dere jonge dansers. Ze schenkt aandacht 

aan een goeie danstechniek, maar wil ook dat de dansers 
plezier beleven tijdens de dansles. Ze kijkt erg uit naar het 
nieuwe dansseizoen!

heel wat leuke Jazz en Hip Hop choreografieën. Ze blijft 
zichzelf verder ontwikkelen, ondermeer door het volgen 
van workshops bij internationale dansers en choreografen 
zoals Roberto Da Costa en Bruce Blanchard. Haar doel is 
om elke danser te laten schitteren, haar danservaringen 
over te brengen tijdens een pittige maar toch leuke en leer-
rijke dansles. Jenka kan zich geen leven meer inbeelden 
zonder dans.
 

Lynn Goddemaer:  Lynn werd als klein 
meisje naar de dansles gestuurd om haar 
energie kwijt te kunnen. Niet veel later 
werd dans haar passie en besteedde ze 
haar vrije tijd volledig aan dans. Ze danst 

zowel Jazz, Moderne dans als Hip Hop. In de lijn met haar 
Opleiding tot Bachelor in het Secundair Onderwijs, kreeg ze 
de microbe van het doceren te pakken. Ze wil haar kennis 
en techniek doorgeven aan andere dansers, en hen laten 
genieten van dans. Voor Lynn is dans ‘the hidden language 
of one’s soul’.
 

Marieke Jonckheere:  Marieke startte 
op haar 6 jaar met Klassiek Ballet. Daarna 
bekwaamde ze zich ook in andere stijlen 
zoals Moderne dans, Jazz en Tapdans. Na 
de opleiding Ergotherapie startte Marieke 

met lesgeven in Klassiek Ballet en startte ze de Postgra-
duaatopleiding Instructor Dans waar ze in 2006 succesvol 
afstudeerde. Ze houdt ervan om dansers te zien genieten, 
zowel tijdens de dansles als tijdens een optreden. 

Jocelyn Joosten:  Jocelyn is gepas-
sioneerd door dans. Ze danste bij ver-
schillende academies zoals The Dance 
Factory van Isabelle Beernaert en het 
Broadway Dance Center in New York. 

Jocelyn nam met succes deel aan kampioenschappen en 
treedt regelmatig op tijdens shows. Daarnaast behaalde ze 
het diploma Initiator Actuele Dans en doceert ze sinds 2006 
Hip Hop, Jazz  en Kidsdance. Jocelyn schenkt aandacht 
aan techniek en performance. Ze slaagt erin het beste uit 
de dansers te halen en het publiek te verrassen! 
 

Joannes Logghe: Joannes volgde 
naast zijn opleiding tot Bachelor in het 
Basisonderwijs ook de opleiding Postgra-
duaat Instructor Dans. Joannes won als 
competitiedanser verschillende titels op 

(inter-) nationaal niveau, ondermeer binnen het gezelschap 
Danza Dell’ Arta. Nu heeft hij zich volop op het lesgeven 
gestort en wil hij zijn passie voor dans doorgeven aan jonge 
dansers. Hij geniet ervan te zien hoe zij telkens opnieuw het 
beste van zichzelf geven. Dans is méér dan pasjes doen op 
muziek; Het beleven en genieten van bewegen staan voor 
hem centraal. Joannes zit vol dynamiek en kijkt ernaar uit 
een top-jaar te beleven met de dansers Hip Hop.
 

Valerie Maene:  Valerie is gestart met 
Hedendaagse Dans en Jazz, maar spe-
cialiseerde zich ondertussen in Hip Hop. 
Valerie danst reeds 16 jaar en geeft sinds 
5 jaar ook dansles. Ze werd reeds meer-

maals Belgisch kampioen – in verschillende stijlen – en 
treedt frequent op met verschillende show teams. Dansen is 
hetgeen haar oprecht gelukkig maakt. Valerie blijft zichzelf 
ontwikkelen door danslessen te nemen van wereldsterren 
in de Hip Hop stijl. Blijven groeien is haar motto! Ze droomt 
ervan om haar passie voor dans aan zoveel mogelijk dan-
sers door te geven.

 
Hannelore Molenaers:  Hannelore is 
Initiator Actuele Dans. Naast het lesgeven 
op school is ze sedert haar 16e actief als 
dansdocente. Hannelore wil haar dans-
ervaring en passie voor dans doorgeven 

aan de Dansplatoo dansers. Ze wil haar dansers dans-
technisch helpen ontwikkelen, en hen een onvergetelijk 
dansjaar bezorgen.
 

Femke Piette:  Femke is 22 jaar en sinds 
haar 6de gebeten door de dansmicrobe. 
Ze danst zowel Hip Hop, Streetdance, 
Freestyle, Moderne dans en Ballet. In 
de eerstgenoemde stijlen is ze ook com-

petitief actief. Femke doceert Hip Hop bij Dansplatoo en 
vindt het vooral boeiend om haar kennis door te geven 
aan de dansers en hun evolutie doorheen het dansjaar te 
zien. Femke wil zich verder specialiseren in het doceren 
van dans en volgt momenteel de opleiding Postgraduaat 
Instructor Dans.

In
Dansplatoo 

leerde ik hoe ik beter 
moest dansen. De 

dansjuf zei me waarop 
ik moest letten, en 
nu dans ik ook veel 

liever!” 

Tessa, 13 jaar
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DA n s D O c e n t  b i J  DA n s p l At O O

Ben je danstechnisch geschoold? 
Heb je een passie voor dans? Zit 
je vol pit en dynamiek? Wil je je 
danscapaciteiten doorgeven aan 
andere dansers?
Dan ben je als dansdocent aan 
het juiste adres bij Dansplatoo!

Je kan als dansdocent bij Dansplatoo wekelijks dansles 
geven aan kinderen, jongeren en/of volwassenen. Dit 
omvat 30 lesweken, niet tijdens schoolvakanties – start 
tijdens de week van 15 september 2014. Tijdens de we-
kelijkse cursussen werk je samen met de dansers naar 
een dansvoorstelling toe.
Maar je kan als dansdocent ook optreden tijdens work-
shops, stages, kampen, evenementen etc.
Dansplatoo selecteert docenten 
•	 die	danstechnisch	geschoold	zijn,
•	 met	een	passie	voor	dans	en	een	hart	voor	dansers,	
•	 vol	enthousiasme	en	dynamiek,
•	 waarop	dansers	kunnen	bouwen	en	Dansplatoo	kan	
 vertrouwen,
•	 die	 op	 een	 sociaal	 correcte	 en	 pedagogisch	 verant-

woorde manier met dansers kunnen omgaan, en die 
het beste uit zichzelf en hun dansers willen halen… 
elke dansles opnieuw!

Mogelijkheden voor dansdocenten op verschillende 
locaties in Vlaanderen. Verschillende dansstijlen, waar-
onder Prédans, Jazz, Hip Hop en Klassiek Ballet.

Wil je vanaf september 2014 ook deel uitmaken 
van het DANSPLATOO DOCENTEN TEAM? Aarzel 
niet en stuur je cv door naar info@fedes.be.

j o u w  e i g e n  d A n S p l At o o ?

Dansplatoo groeit – zowel 
in kwaliteit als in kwantiteit. 
Kwaliteit dankzij de samen-
werking met gediplomeerde en 
danstechnisch sterke dansdo-
centen, en bijgevolg ook dansers. 
Kwantiteit dankzij de steeds gro-

ter wordende groep dansers en het steeds toenemende 
aantal Dansplatoos!
Droom jij ook van een eigen Dansacademie? Wil jij jouw 
passie voor dans ook doorgeven aan jong en oud? Dat 
kan! Dansplatoo biedt gepassioneerde, danstechnisch 
geschoolde en pedagogisch opgeleide docenten de 
mogelijkheid om hun EIGEN DANSACADEMIE te star-
ten! Jij kan als dansdocent 100% jouw passie beleven en 
delen! Fedes doet de rest en ondersteunt jou in alle as-
pecten die niet gerelateerd zijn aan dans en de werking 

van een dansschool complex kunnen maken, zoals:
•	 de	opstart,
•	 de	promotie,
•	 het	programma,
•	 het	vinden	van	geschikte	accommodatie,
•	 het	bekomen	van	subsidies,
•	 informatie	mbt	juridische	ondersteuning,	
•	 de	verzekering,	…

Er is een ‘inwerkseizoen’ mogelijk – en daarna 
word je het gezicht van je eigen Dansplatoo! 

l O k A l e  c O ö R D i n At O R e n

Dansplatoo breidt uit! Op ca. 20 
plaatsen in Vlaanderen vormt 
Dansplatoo wekelijks kinderen, 
jongeren en volwassenen in 
dans. Dansplatoo kan meer en 
meer beschouwd worden als een 
Dansacademie met lokale veran-

keringspunten. Dansplatoo verwelkomt daarom graag 
coördinatoren binnen elk lokaal Dansplatoo… om de 
weg te wijzen aan dansers en docenten ter plaatse… om 
Dansplatoo mee een plaats te geven in het DNA van de 
parochie… en om mee te genieten van dans – natuurlijk!

Wat betekent een lokaal Dansplatoo voor jou?
Het Dansplatoo waar jouw zoon/dochter danst, een 
Dansplatoo verbonden aan de school waar je een 
nauwe samenwerking mee hebt, een Dansplatoo dat je 
nauw aan het hart ligt, …

Wat doet een lokale coördinator?
•	 Aanspreekpunt	binnen	het	lokale	Dansplatoo
•	 Communicatie	naar	Dansplatoo	staat	centraal
•	 Ondersteuning	bij	de	opstart	van	het	lokale	Dansplatoo
 (vb. inschrijvingen, verdeling kledij, …) 
Eventueel ook:
•	 Lokale	promotie	(scholen,	middenstand,	…)
•	 Ondersteuning	 bij	 Fedes-evenementen	 (Dansmara-
 thon, Danshappening, stages, Fedes Danst!, …)

Iets voor jou?
•	 Beperkte	tijdsinvestering,	2-tal	samenkomsten	per	jaar
•	 “Gratis	 heeft	 geen	 waarde!”	 Dansplatoo	 toont	 haar
 waardering op discrete wijze.

Wil je het Fedes team mee versterken ter plaatse, 
voor en achter de schermen? Aarzel dan niet! Meld 
je via info@fedes.be.
Samen met de Dansplatoo dan-sers maken we er 
een onvergetelijk seizoen van!


‘Een coördinator 

vormt de brug 
tussen het lokale 

Dansplatoo en 
Fedes.’


‘Alleen ga je 
harder, maar 
samen kom je 

verder…’

k
‘Een opportu-

niteit voor elke 
dansdocent met 
een passie voor 

dans…’

‘Een eigen 
Dansplatoo 

= 100% focus 
op dans en 

doceren… Fedes 
doet de rest!’

o n d e r S t e u n i n g

Fedes vzw is een gevestigde 
waarde in het sportlandschap! 
Fedes is reeds meer dan 50 jaar 
gekend voor haar kwaliteitsvolle 
danscursussen, sportkampen, 
internationale dansstages, na-
vormingen, sportevenementen en 

begeleiding voor sportclubs. Fedes richt zich naar jong 
en oud en biedt zo een antwoord op de steeds minder 
actief wordende samenleving.
De organisatie van sport- en dansevenementen vergt 
omkadering, op vele vlakken. Het vraagt vooreerst heel 
wat helpende handen, onder andere van medewerkers, 
vrijwilligers en dansdocenten, om elk van de activiteiten 
vlot te laten verlopen en elk van onze dansers en spor-
ters hun passie ten volle te laten beleven. 
Heb je interesse om dienstverlening te verzorgen op 
een van onze dans- of sportevenementen, ter plaatse? 
Ben (of word) je 18 jaar of ouder? Heb je een gevoel van 
verantwoordelijkheid? Help je graag mee om een activi-
teit vlot te laten verlopen? Ben je vlot in communicatie 
met kinderen en jongeren? Ben je in staat om gepast te 
handelen wanneer zich onvoorziene omstandigheden 
voordoen (vb. een ongeval doet zich voor tijdens de 
sportsessie)? Dan ben jij voor Fedes een perfecte HOST! 
Concreet ben je als host verantwoordelijk voor het ont-
haal van de deelnemers, het informeren van de deel-
nemers, het oplossen van problemen die zich voordoen 
etc. Kortom, zij vormen het aanspreekpunt voor elke 
deelnemer. Uiteraard wordt elke dienstverlening ten 
zeerste geapprecieerd door Fedes! Uit waardering wordt 
een tegemoetkoming voorzien per hosting opdracht.
Daarnaast gaat de organisatie van dans- en sportactivi-
teiten niet zonder kosten. Bovendien verdient iedereen 
die op een of andere manier betrokken is bij Fedes of 
Dansplatoo het om in de bloemetjes gezet te worden, 
uit dank en ter appreciatie. Want zonder hen is er geen 
sprake van Fedes of Dansplatoo. 

Ben je Fedes of Dansplatoo genegen? Wil je samen met 
ons het beste voor elk van onze sporters en dansers? 
Aarzel dan niet om Fedes vzw te ondersteunen in het 
bereiken van haar missie, nl. zoveel mogelijk mensen op 
een verantwoorde en plezante manier laten bewegen. 
Fedes vzw is een ‘vereniging zonder winstoogmerk’. 
Daardoor wordt élke vorm van ondersteuning ten zeer-
ste geapprecieerd. 

Meer info via info@fedes.be of op het nummer
050 35 13 05. Wij gaan graag de mogelijkheden 
na om samen te werken met jou, jouw onderne-
ming of een gekende onderneming.

1             

2            

3                    

4           

5             

6        

7              

8        

9          

10                  

1 De gelegenheid om kennis te maken met verschil-
lende dansstijlen en tegelijk heel veel plezier te bele-
ven - om het schooljaar in te zetten

2 Die activiteit is bedoeld om kinderen en jongeren een
leuke dansnamiddag te laten ervaren op school

3 Daar kan je dansles volgen bij internationale dans-
docenten zoals Ray Tadio en Christiane Sturnick

4 Het moment waarop alle dansers van Dansplatoo op
het podium schitteren

5 Kan je volgen om een nog completere dansdocent te
worden

6 Tijdens die workshop kunnen leerkrachten ideetjes
opdoen voor het schoolfeest

7 Tijdens dit dansevenement demonstreren scholen
hun danstalenten aan elkaar

8 Moet je doen om toe te treden tot de Selectieteams
9 Daar kan je tijdens de vakantie terecht voor dans,

judo, badminton, ...
10 Daar werk je tijdens de vakantie aan je danstechniek

met top-dansdocenten en beleef je veel leuke ne-
venactiviteiten met de moni’s

d A n S p l At o o  p u z z e l
Vul het onderstaande raster in en vind het codewoord! Elke beschrijving verwijst naar een evene-
ment die door Fedes georganiseerd wordt. Indien het evenement uit meerdere woorden bestaat, 
worden geen spaties gebruikt.

V O l g  O n s !

Neem een kijkje op de website van Fedes www.fedes.be
of op onze de Facebookpagina’s ‘Fedes Vzw Dans’ & 

‘Fedes Sportkampen’ & ‘Fedes Bewegingsschool’.
Je vindt er tal van info en blijft zo op de
hoogte van alle Dansplatoo-nieuwtjes! 


d A n S p l At o o  p o S t b u S

Wil je iets kwijt… Heb je ideetjes… Heb je vragen… 
Aarzel niet om contact op te nemen via

info@fedes.be of op het nummer 050 35 13 05.

Het Fedes en Dansplatoo team staan voor je klaar! 
We zijn nieuwsgierig naar jouw noden,

wensen en suggesties!
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p R O e V e n  VA n  D A n s p l At O O
Twijfel je nog een beetje? Ben je nog niet helemaal zeker? Of zijn 
je vrienden nog niet helemaal overtuigd? Geen probleem! Bij 
Dansplatoo kan je vrijblijvend proberen! Je proeft van de dansles en 
maakt kennis met de dansdocent en de andere dansers… Pas daarna 
beslis je of je al dan niet aansluit bij Dansplatoo.
Proeven van Dansplatoo kan tijdens de eerste 3 weken van het cur-
susjaar, i.e. van maandag 15 september 2014 tem zondag 5 oktober 
2014. Op 5 oktober worden de inschrijvingen definitief gesloten. 

i n s c h R i J V e n  e n  V O O R WA A R D e n
Inschrijven voor de wekelijkse danscursussen bij Dansplatoo
E steeds voor een volledig cursusjaar, i.e. 30 lesweken
E geen danscursussen tijdens de schoolvakanties
E start van de danslessen + inschrijven vanaf de week van 15 september
 2014 – einde danslessen voorzien eind mei 2015
E Probeerlessen tijdens de 1ste 3 weken van het cursusjaar, i.e. tem 5 
 oktober 2014
E Inschrijvingen worden definitief afgesloten op zondag 5 oktober 2014
E Dans-top is inbegrepen in de deelnamebijdrage; Mogelijkheid tot 
 bekomen van dansbroek / balletpak en collant.
E Lidmaatschap = verzekering (€7,5) 
E Uitzondering op bovenstaande: danscursussen aan HILO, Gent
E GSM-nummer(s) en mailadres(sen) = noodzakelijke info! Mail is ons

standaardcommunicatiekanaal, GSM-nummer is nodig om last-minute 
boodschappen tijdig te kunnen communiceren! 

E Door in te schrijven, verklaart de deelnemer/de verantwoordelijke 
ouder zich akkoord dat beeldmateriaal (foto- en filmmateriaal) kan 
ingezet worden voor promotiedoeleinden

E Aanmelden vanaf 15 augustus 2014. Aanmelden is geen definitieve
 inschrijving!

Uitschrijven 
Bij voorlegging van een medisch attest, is er een pro-rata teruggift onder 
de vorm van een waardebon met 1 jaar geldigheid. Er wordt steeds €30 
administratiekost verrekend. 

Deelnametarief
Je schrijft in voor een volledig dansjaar, waarbij je de deelnamebijdrage 
in een keer of in twee delen kan vereffenen: eenmaal voor aanvang 
van de lessen in september, een tweede maal begin januari. Je wordt 
uitgenodigd om het tweede deel te vereffenen met een bericht dat een 
referentiestructuur bevat. Vereffening kan ook via domicilie.  

CURSUS Volledig Sep - Dec Jan - Mei Domicilie 

Prédans €165 €70 €95 7 x €25

Kids (Klassiek Ballet, Jazz) €170 €75 €95 7 x €26

1 uur €175 €100 €75 7 x €27

1,5 uur (Jazz B, Jazz C) €245 €135 €110 7 x €36

2,5 uur (Selectie Jazz 1; Selectie 
Hip Hop 1; Selectie Hip Hop 2; 
2x per week)

€380 €200 €180 7 x €57

3 uur (Selectie Jazz 2; Selectie 3; 
2x per week)

€440 €230 €210 7 x €65

Jong Choreografen €50 - - -

E Elke bijkomende cursus = standaarddeelnamebijdrage min €20
E HILO Gent – 10-beurtenkaart = €35
E Lidgeld + verzekering: eenmalig en verplicht te betalen bij een 

eerste inschrijving in het sportjaar 1 september 2014 – 31 augustus 
2015 = €7,5

Onze troeven
E Volledige lesuren van 60 min en een seizoen van 30 lesweken
E Minder dan €6 per vol uur dansen
E Danstopje inbegrepen in de deelnamebijdrage 
E Pedagogisch onderlegde én gediplomeerde docenten
E Deelname aan de dansvoorstelling Fedes Danst! 2015 op 16 & 17 

mei $ Inschrijven voor een volledig jaar = werken naar een duidelijk 
doel

E Aanmelden vanaf heden – vereffenen voor aanvang van de dans-
 lessen
E Inschrijvingen worden definitief afgesloten op 5 oktober 2014

i n S c h r i j v i n g S f o r m u l i e r

Invullen in DRUKLETTERS a.u.b. en terugsturen naar:
 FEDES vzw, Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge
 050 36 18 60
 info@fedes.be 

Naam:

Voornaam: Geslacht:  V M   V V

Straat: Nr.:

Postnummer: Gemeente:

Tel.: Gsm (*):

Geboortedatum:           /       /

E-mail ouders (*):

E-mail danser (*):

(*) Noodzakelijk voor de communicatie met Dansplatoo en Fedes vzw.

Schrijft in voor de danscursus:

Cursus 1: te Cursuscode:

Cursus 2: te Cursuscode:

Cursus 3: te Cursuscode:

Deelnamebijdrage cursus/stage =

Lidgeld dans 2014-2015 (€7,5) =

TOTAAL =

Te storten op rekening BE20 0688 9698 1356 van Dansplatoo, Lieven Bauwensstraat 20, 
8200 Brugge met vermelding van naam van deelnemer en code.

Voor minderjarigen: de verantwoordelijke verleent toestemming tot het nemen van alle nodige 
maatregelen en het verlenen van medische of heelkundige bijstand in geval van ziekte of 
ongeval.

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de betalings- en annuleringsvoorwaarden zoals 
hierboven weergegeven en aanvaard de samenwerkingsverbanden met Fedes vzw en haar 
externe partners. Voor meer info contacteer Fedes vzw.  

Datum:         /          / Handtekening:

Ondersteund door:

Tegemoetkomingen
Vele mutualiteiten betalen een deel van het inschrijvingsgeld terug.

Informeer bij jouw mutualiteit! 

Bij inschrijven in één van onze activiteiten/lessen/stages kan je gebruik maken van volgende 
bonnen en passen!
E Tickets Compliments Sport & Culture van Eden Red
E Supreme Awards van Eden Red
E Sport & Culture Pass van Sodexo
E Sport AXI-bonnen van Stad Brugge

DANSPLATOO 
� iets voor 

jou?!

Ik nam voor het eerst deel aan de jongerendansstage. Het was superleuk, ik 
heb veel choreografieën geleerd en veel nieuwe vrienden gemaakt.

De moni’s waren keitof!”

Anouk, 13 jaar


