Danskrant 2017/2018
Wat is Dansplatoo?
Het begeleid bewegen met aandacht voor pedagogische
kwaliteit in een sociaal correcte omgeving is ONZE MISSIE
bij Dansplatoo. De danser staat steeds centraal waarbij de
elementen zoals algemene vorming, danstechnische
ontwikkeling en plezierbeleving alle aandacht krijgen. Door
het zorgvuldig selecteren van docenten met pedagogische
kwaliteiten kan de danstechniek aangepast worden aan het
niveau van de danser.

Dansplatoo kwaliteiten
Dans & danser
Dansplatoo stelt de danser steeds CENTRAAL. Elke danser moet zich op een gezonde dansante en leuke manier
kunnen ontwikkelen.

Alle dagen van het jaar
Dankzij een goede samenwerking tussen Dansplatoo en Fedes, slagen we erin om het hele jaar door dans aan
te bieden; voor dansers én docenten. Dit gebeurt via de organisatie van EVENEMENTEN, STAGES en WORKSHOPS.

Niet vooroordelen maar stimuleren en motiveren
Dansplatoo benadert alles en iedereen op een positieve manier. Iedere danser krijgt de kans om zich volledig
en op zijn/haar EIGEN NIVEAU TE ONTWIKKELEN.

Sociaal correcte omgeving
Dansplatoo onderschrijft HET ETHISCH CHARTER van KAVVV&FEDES vzw. Dansplatoo deelt dit charter met de
docenten met wie ze samenwerkt.

Pedagogische kwaliteiten
Dansplatoo selecteert steeds docenten die PEDAGOGISCH ONDERLEGD zijn en die bereid zijn om op een POSITIEVE en
STIMULERENDE MANIER met de dansers om te gaan.

Lach & plezier
Dansplatoo en zijn docenten verzorgen de lessen steeds met een LACH, zodat elke danser steeds opnieuw veel
plezier kan beleven.

Aandacht voor vlotte discipline
Dansplatoo ontwikkelt dansers. INZET en RESPECT van en voor elke danser is hierin cruciaal. De dansers worden
élke sessie verwacht. Het is beleefd om een uitzonderlijke afwezigheid te berichten. Veelvuldige en
onaangekondigde aanwezigheid leidt er, logisch, toe dat je jezelf buiten de groep zet.

Technische vorming
Dansplatoo levert kwaliteit. Elke docent streeft
naar een maximale DANSTECHNISCHE ONTWIKKELING
van de danser.

Optreden
Dansplatoo biedt elke danser de mogelijkheid de
doorgemaakte ontwikkeling te presenteren aan
het grote publiek. Dit biedt hen de kans om op
het podium te schitteren tijdens DE JAARLIJKSE
VOORSTELLING.

Outfit
Dansplatoo voorziet voor elke danser een
DANSTOP.

Dansplatoo waarden
PRAKTISCHE RICHTLIJNEN
o

elke lessenreeks telt 30 sessies. Elke danser schrijft zich dus
automatisch in voor 30 lessen. Enkel voor prédansers en
volwassenen is er een tweede instapmoment in de eerste
lesweek van januari 2018;

o

alle Dansplatoo-lessenreeksen starten in de week van 18
september 2018 met twee gratis en vrijblijvende proeflessen;

o

aanmelden voor een proefles (‘proefles’ vermelden in veld
“opmerkingen”) & inschrijven doe je via
http://inschrijven.fedes.be/inschrijven/dansplatoo. Zo kunnen
wij jou alle noodzakelijke informatie toesturen;

o

de inschrijvingen voor de lessenreeks worden definitief
afgesloten op zaterdag 30 september 2017 om 23u59.

AFWEZIGHEDEN
o

o

afwezigheden worden steeds vooraf
gemeld via info@dansplatoo.org of
via 050 35 13 05;
bij veelvuldige of drie
onaangekondigde afwezigheden, zet
de danser zichzelf buiten groep.

ELKE DANSER IS GELIJK!
o

elke danser ontvangt een
dansplatoo-danstop
(inbegrepen in de
deelnamebijdrage). Deze
zorgen automatisch voor een
groepsgevoel.

BEGROETING
o

de danser begroet de docent
persoonlijk bij aanvang van
de sessie en neemt ook
correct afscheid.

ELKE GROEP BOEKT VOORUITGANG MET
ALLE DANSERS
o

elke danser en docent zet zich in tijdens de danslessen.
Enkel zo is het mogelijk om de verwachte vooruitgang
te maken. Passie en inzet zijn onmisbaar om er een
schitterende lessenreeks van te maken.

HET GEMEENSCHAPPELIJK
TOONMOMENT: FEDES DANST! 2018
o

Fedes Danst! 2018 vindt plaats op 26 en 27 mei
2018 in het Vrijetijdscentrum te Jabbeke;

o

elke danser krijgt de unieke kans om zijn
capaciteiten te tonen aan het grote publiek.

Dansplatoo – een dansaanbod voor elke leeftijd
Prédans
Bij de prédans maken de kinderen kennis met de dans: leren luisteren naar en bewegen op de muziek staan
hier centraal. De docenten gaan op een speelse en enthousiaste manier aan het werk met de kinderen, zodat
elke dansles een ontdekkingstocht wordt. De kinderen leren omgaan met ritmiek, expressie, capaciteiten van
het eigen lichaam…

Kids
Na de prédans-lessen kunnen de kinderen kiezen tussen Jazz en Klassiek Ballet. Het volgen van deze lessen
prédans is echter geen voorwaarde om bij deze groep aan te sluiten. In deze lessen maken we kennis met de
basisbewegingen waarbij de docent heel veel aandacht besteed aan een correcte lichaamshouding.

Junior, 1 & 2
Vanaf 8 jaar wordt er steeds meer aandacht besteed aan de danstechnische ontwikkeling van het kind. Het
gebruik van ruimte, de houding, de afwerking, expressie, … zijn belangrijke danstechnieken en worden
vervolgens gebruikt bij het creëren van choreografieën.

Vanaf 16 jaar
Vanaf 16 jaar wordt er gewerkt volgens danstechnisch niveau (indeling A, B, C). De jongeren en volwassenen
kunnen de keuze maken tussen Jazz, Hip Hop, Klassiek Ballet en Modern Jazz Volwassenen.

Selectieteams
Selectieteam 1:
De dansers dansen 1,5 uur met het selectieteam en volgen daarnaast Jazz 1 (bij het volgen van Selectie Jazz
1) of Hip Hop 1 (bij het volgen van Selectie Hip hop 1) binnen het regulier traject. De dansers dansen 2,5 uur
per week.

Selectieteam 2:
Er wordt via een afzonderlijk traject gewerkt, zodat de gepassioneerde dansers intensief kan werken aan hun
danstechniek (keuze tussen Jazz en Hip Hop *). Het selectieteam 2 danst twee maal per week 1,5 uur.
Binnen selectie Hip Hop 2 wordt er met één vaste docent gewerkt (die één sessie per week verzorgt).Tijdens
de tweede sessie werken we a.d.h.v. het creatief atelier: om de 14 dagen komt er een gastdocent (die in
totaal ca. 3 sessies verzorgt) waardoor je verschillende vormen van Hip Hop aangeboden krijgt.

Selectieteam 3:
Binnen selectie 3 krijg je zowel Jazz en Hip Hop aangeboden, met als doel “het worden van een complete
danser”! Er wordt twee maal per week 1,5 uur gedanst.

Selectieteams krijgen op verschillende momenten in het jaar (wanneer de gelegenheid zich voordoet) de kans
om deel te nemen aan een publiekelijk optreden. De dansers van selectie Jazz 2 Eernegem krijgen zo de kans
om een nummer te brengen tijdens de Sporthappening van de sportdienst van Zedelgem op 1 mei 2018.
Wens je aan te sluiten bij één van deze selectieteams? Meld je dan zeker aan via
inschrijven.fedes.be/inschrijven/dansplatoo. Kom mee dansen tijdens de eerste danssessie (in de week van 18
september) en ontvang feedback over jouw danstechniek van de dansdocenten. Wie weet schitter jij volgend
jaar mee met één van onze selectieteams.
Opgelet: De leeftijdscategorieën waarmee Dansplatoo werkt gaat tot 16 jaar. Iedereen danst bij zijn/haar
leeftijdsgenoten volgens hun geboortejaar. Uitzonderingen worden NIET gemaakt.

Dansplatoo aanbod
LEEFTIJD

GEBOORTEJAAR

PEDAGOGISCHE LIJN
REGULIER AANBOD
Klassiek Ballet
Hip Hop
Modern

4-5 jaar
6-7 jaar
8-9 jaar

2012-2013
2010-2011
2008-2009

Jazz
Prédans
Jazz Kids
Jazz Junior

10-12 jaar

2005-2007

Jazz 1

Klassiek Ballet 1

Hip Hop 1

Modern 1

13-15 jaar

2002-2004

Jazz 2

Klassiek Ballet 2

Hip Hop 2

Modern 2

16 jaar en ouder

2001 en ouder

Jazz A, B, C

Selectieteams
G-dans

Klassiek Ballet Kids
Klassiek Ballet Junior

Klassiek Ballet +16 jaar

Hip Hop +16
jaar

Selectie Hip
Hop 1
Selectie Hip
Selectie Jazz 2 Hop 2
Selectie 3
Selectie Jazz 1

G-dans
- met en zonder
mentale beperking
- met en zonder
fysieke beperking

Praktische info
Start
De lessen gaan van start in de week van 18 september 2017.

Duur
Er zijn 30 lesweken voorzien. Er is GEEN les tijdens schoolvakanties en op feestdagen. Probeer je eerst liever?
Kom naar een gratis en vrijblijvende proefles tussen 18 en 30 september 2017.

Aanmelden voor proefles of inschrijven voor de lessenreeks
AANMELDEN voor een proefles of INSCHRIJVEN voor de lessenreeks kan via:
http://inschrijven.fedes.be/inschrijven/dansplatoo. Vermeld ZEKER bij de opmerking indien je je wenst aan te
melden voor een proefles. Na de proefles ontvang je een e-mail met de vraag of je je wenst in te schrijven voor
de volledige lessenreeks.
PROEFLES-status kun je NIET zelf omzetten in een inschrijving !! Deze omzetting gebeurt slechts op 2
manieren :
1) automatisch, door (de eerste schijf van) de deelnamebijdrage over te schrijven met OGM op het
rekeningnummer BE20 0688 9698 1356 van Dansplatoo (cfr. ook onze mail gestuurd na aanmelding proefles)
2) door een mail te sturen naar info@fedes.be met de vraag proefles-status om te zetten in inschrijving, en dan
eerstdaags (de eerste schijf van) de deelnamebijdrage over te schrijven met OGM naar rekeningnummer
rekeningnummer BE20 0688 9698 1356 van Dansplatoo

Inschrijven en voorwaarden
Inschrijven
o

is steeds voor een volledig cursusjaar, 30 lesweken;

o

voor prédansers en volwassenen is er een extra inschrijfmoment voorzien in de eerste lesweek van januari
(8-14 januari);

o

er is geen les tijdens schoolvakanties en op feestdagen;

o

start van de danscursussen op 18 september 2017;

o

inschrijven kan tot en met 30 september 2017 via http://inschrijven.fedes.be/inschrijven/dansplatoo;

o

bij inschrijving is het rijksregisternummer verplicht;

o

einde van de danslessen voorzien eind mei, begin juni 2018;

o

Dansplatoo-leden ontvangen een danstop;

o

deelnamebijdrage is inclusief deelname aan Fedes Danst! 2018 op 26 en 27 mei 2018 in het
Vrijetijdscentrum te Jabbeke;

o

verzekering wordt éénmalig en verplicht betaald bij een eerste inschrijving in het dansjaar 1 september
2017 – 31 augustus 2018. Deze verzekering bedraagt €7,5;

o

GSM-nummer(s) en mailadres(sen) van de dansers en/of hun ouders zijn noodzakelijke info waarover
Dansplatoo dient te beschikken. Standaard communicatie verloopt steeds via mail, last-minute
boodschappen worden eveneens via SMS verstuurd;

o

door in te schrijven, verklaart de deelnemer/verantwoordelijke ouder zich akkoord dat beeldmateriaal kan
worden ingezet voor promotiedoeleinden.

Uitschrijven
Enkel bij voorlegging van een medisch attest is een terug gift onder de vorm van waardebon (1 jaar geldigheid)
mogelijk. Er wordt steeds een administratieve kost van € 30 aangerekend.

Deelnamebijdrage
De deelnamebijdrage voor de lessenreeksen van 30 lessen kan in één keer of in twee delen vereffend worden:
éénmaal voor aanvang van de lessen in september, een tweede maal begin januari. Vereffening kan eveneens
via domiciliëring.

Dansplatoo kalender 2017-2018
September
18-30: Proeflessen
30: deadline inschrijvingen Dansplatoo !!! er zijn géén uitzonderingen !!!

Oktober
23-28: Halloweenweek voor de jongste groepen (prédans, kids en junior) – kom verkleed naar de les en maak
samen met de docent een échte Halloween dans.

Januari
8-14: Instapmoment prédans en volwassenen (één gratis proefles)

Februari
20-26: Carnavalsweek voor de jongste groepen (prédans, kids en junior) – kom verkleed naar de les en maak
samen met de andere dansers een superleuke en knotsgekke dans

Maart
6-12: Open klas – ouders zijn welkom om de les mee te volgen. Krijg een indruk van hoe de dansles van jouw
kind georganiseerd wordt en hoe de lessen verlopen.

Mei
2018 : Danshappening Secundair onderwijs
2018 : Danshappening Basis onderwijs
26-27: Fedes Danst! 2018

Mei – Juni
28 – 2: Open lesweek – breng je vriendjes en vriendinnetjes mee!

DANSPLATOO – Leslocaties
Dansplatoo Beernem
Danszaal Middenschool Sint-Lutgart, Rollebaanstraat 10, 8730 Beernem

Dinsdag

18u00-19u00 Jazz 1+2

BE04

Docent: Sarina Van Nieuwenhuyse

Dansplatoo Brugge – Sport Vlaanderen Brugge
Sport Vlaanderen Brugge, Nijverheidsstraat 112, 8310 Assebroek

Maandag

18u30-19u30
19u30-20u30
Dinsdag
19u30-20u30
Woensdag 17u00-18u30
17u00-18u30
Donderdag 17u00-18u30
18u30-20u00
Zaterdag
08u00-09u00
09u00-10u00
09u00-10u00
10u00-11u00
10u00-11u00
11u00-12u00
11u00-12u00
12u00-13u00
12u00-13u00

Hip Hop 1
Hip Hop 2+A
Jazz 2
Selectie Jazz 2
Selectie 3
Selectie Jazz 1
Selectie Jazz 2
Jazz Kids A
Prédans
Klassiek Ballet Kids
Jazz Kids B
Klassiek Ballet Junior
Jazz Junior
Klassiek Ballet 1
Jazz 1
Klassiek Ballet 2 + A

BR15
BR16
BR05
BR19
BR20
BR18
BR19
BR02a
BR01
BR11
BR02b
BR12
BR03
BR13
BR04
BR14

Docent: Maité Behaeghel, Axana Cleenwerck, Demi Van Eck, Eline Van Haute, Ine Verhaeghe

Dansplatoo Brugge - VHSI
VHSI, Spoorwegstraat 14, 8200 Sint-Michiels

Woensdag
Docent: Jonas Veeckman

21u00-22u30 Jazz C

BR08

Dansplatoo Brugge – KTA
KTA Brugge, Rijselstraat 7, 8200 Sint-Michiels

Vrijdag

20u30-22u00 Selectie 3

BE20

Docent: Maité Behaeghel

Dansplatoo De Panne
Sporthal Den Oosthoek, Sportlaan 2, 8660 De Panne

Woensdag

20u00-21u00 Hip Hop 2+A

PA05

Docent: Femke Piette

Dansplatoo Jabbeke
Vrijetijdscentrum Jabbeke, Vlamingveld 40, 8490 Jabbeke

Dinsdag

Zaterdag

17u30-18u30
18u30-19u30
09u00-10u00
10u00-11u00
11u00-12u00

Klassiek Ballet Kids
Klassiek Ballet Junior
+1
Prédans
Jazz Kids + Junior
Jazz 1

JA06
JA07
JA01
JA02
JA03

Docent: Lynn Goddemaer, Ann-Sofie Wegsteen

Dansplatoo Eernegem
Gemeentelijke sporthal, Bruggestraat 104, 8480 Eernegem

Dinsdag

Woensdag

16u30-17u30
17u30-18u30
18u30-19u30
19u30-20u30
20u30-21u30
18u30-19u30
19u30-20u30

Prédans
Jazz Kids
Jazz Junior
Jazz 1
Jazz 2+A
Hip Hop 1
Hip Hop 2

EE01
EE02
EE03
EE04
EE05
EE06
EE10

Docent: Charlot Pauwels, Debby Deroo, Saar
Inschrijven:
Prédans, jazz & hip hop:
o
Voor inwoners Groot-Ichtegem: inschrijven via webshop vanaf 4 september
o
Voor inwoners buiten Groot-Ichtegem: http://inschrijven.fedes.be/inschrijven/dansplatoo

Dansplatoo Koekelare
De Negensprong, Kerkstraat 2a, 8680 Koekelare

Maandag

16u30-17u30
17u30-18u30
18u30-19u30
Dinsdag
18u00-19u00
19u00-20u00
Donderdag 18u00-19u00

Prédans
Jazz Kids
Jazz Junior
Klassiek Ballet A
Klassiek Ballet B
Hip Hop +10jaar

Docent: Marieke Jonckheere, Imke Maes, Sarina Van Nieuwenhuyse

KL01
KL02
KL03
KL01
KL02
KL08

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

Woensdag

16u00-17u00
17u00-18u00

Hip Hop 1
Hip Hop 2 +16 jaar

OK05
OK06

Prédans
Jazz Kids
Jazz Junior

PI01
PI02
PI03

Docent: Ann-Sofie Wegsteen

Dansplatoo Pittem
De Fontein, Fonteinestraat 22, 8740 Pittem

Maandag

16u30-17u30
17u30-18u30
18u30-19u30

Docent: Tamara Casier

Dansplatoo Torhout
Sportzaal VIVES-RENO, Sint-Jozefstraat 1, 8820 Torhout

Zaterdag

09u30-10u30 Prédans
10u30-11u30 Jazz Kids
11u30-12u30 Jazz Junior

TR01
TR02
TR03

Docent: Angelina Hollevoet

Dansplatoo Varsenare
Sport-en Cultuurcentrum, Hof ter Straeten, 8490 Varsenare

Woensdag 17u00-18u00
18u00-19u00
18u00-19u00
19u00-20u00

Jazz Junior + 1
Jazz 2+A
Hiphop 1
Hip Hop 2+A

VA04
VA05
VA07
VA06

Docent: Maité Behaeghel, Debby Deroo, Joan Van Waeleghem

Dansplatoo Wingene
Sporthal Wingene, Beernemstraat 23, 8750 Wingene

Woensdag

Vrijdag

15u30-16u30
16u30-17u30
17u30-18u30
18u30-19u30
19u30-20u30
17u30-18u30
19u00-20u00

Prédans
Jazz Kids
Jazz Junior
Jazz 1
Jazz 2+A
Hip Hop 1
Hip Hop 2+A

Docent: Lore Tytgat, Sarina Van Nieuwenhuyse

WI01
WI02
WI03
WI04
WI05
WI06
WI07

Dansplatoo Zedelgem
Sporthal Groene Meersen, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

Maandag
Vrijdag

17u00-18u00
18u00-19u00
17u00-18u00
18u00-19u00
19u30-20u30

Prédans
Jazz 1 + 2
Jazz kids
Jazz Junior
Modern Jazz Volwassenen

ZE01
ZE04
ZE02
ZE03
ZE05

Docent: Debby Deroo, Victorien Verstraete

Dansplatoo Zuienkerke
Locatie1: Gemeentelijke sporthal, nieuwe steenweg 37a, 8377 Zuienkerke

Donderdag 16u00-17u00
17u00-18u00
18u00-19u00

Prédans
Jazz Kids
Jazz Junior

ZU01
ZU02
ZU03

Locatie 2: De Notenlaar, Nieuwe Steenweg 96, 8377 Zuienkerke

Donderdag 19u30-20u30
Docent: Silke Plaisier

Jazz 1

ZU04

FEDES DANST! 2018

FEDES DANST! 2018
WANNEER?
26 & 27 mei 2018
WAAR?
Vrijetijdscentrum
Jabbeke, Vlamingveld 40,
8490 Jabbeke

Dansplatoo Leslocaties
1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Brugge:

Sint-Andreasinstituut – Garenmarkt 8

Sport Vlaanderen Brugge – Nijverheidsstraat 112

VHSI Campus Ter Groene Poorte – Spoorwegstraat 14

KTA Brugge – Rijselstraat 7

Entrepot – Binnenweg 4
Eernegem: Gemeentelijke sporthal – Bruggestraat 104a
Jabbeke: Vrijetijdscentrum Jabbeke, Vlamingveld 40
Koekelare: Vrije Basisschool De Negensprong – Kerkstraat 2a
Oostkamp: De Valkaart – A. Rodenbachstraat 42
De Panne: Sporthal Den Oosthoek – Sportlaan 2
Torhout: Vives-Reno – Sint-Jozefstraat 1
Pittem: Fontein – Fonteinestraat 22
Wingene: Sporthal Wingene – Beernemstraat 23
Zedelgem: De Groene Meersen – Stadionlaan 48
Varsenare: Cultuurzaal Sport- en Cultuurcomplex – Hof ter straeten
Beernem: Middenschool Sint-Lutgart – Rollebaanstraat 10
Zuienkerke:

Gemeentelijke Sportzaal – Nieuwe Steenweg 37a

De Notelaar – Nieuwe Steenweg 96

Dansplatoo Docententeam

CHARLOT PAUWELS
Geeft les op locatie: Dansplatoo
Eernegem
Voor dansstijl: Hip Hop

Demi Van Eck
Geeft les op locatie:
Dansplatoo Brugge
Sport Vlaanderen
Voor dansstijl:
Klassiek Ballet, Jazz,
Modern

Marieke Jonckheere
Geeft les op locatie:
Dansplatoo Koekelare
Voor dansstijl: Klassiek Ballet,
Postgraduaat Instructor Dans

Lore Tytgat
Geeft les op
locatie:
Dansplatoo
Wingene
Voor dansstijl:
Hip Hop, Jazz,
Modern, Twirling

Maité Behaeghel
Geeft les op locatie: Dansplatoo
Varsenare en Brugge Sport
Vlaanderen Brugge
Voor dansstijl: Hip Hop, Jazz

Imke Maes
Geeft les op locatie:
Dansplatoo Koekelare
Voor dansstijl: Hip
Hop

Axana Cleenwerck
Geeft les op locatie:
Dansplatoo Brugge Sport
Vlaanderen Brugge
Voor dansstijl: Jazz,
Klassiek, Modern

Femke Piette
Geeft les op locatie:
Dansplatoo De Panne
Voor dansstijl: Jazz, Klassiek,
Hip Hop

Lynn Goddemaer
Geeft les op locatie:
Dansplatoo Jabbeke
Voor dansstijl: Klassiek
Ballet, Jazz, Modern, Disco

Angelina Hollevoet
Geeft les op locatie:
Dansplatoo Torhout
Voor dansstijl: Jazz

Victorien Verstraete
Geeft les op locatie:
Dansplatoo Zedelgem
Voor dansstijl: Jazz

Ann-Sofie
Wegsteen
Geeft les op locatie:
Dansplatoo De Panne
Dansplatoo Jabbeke
Dansplatoo Oostkamp
Voor dansstijl: Jazz & Hip
Hop

Jonas Veeckman
Geeft les op locatie:
Dansplatoo Brugge
Voor dansstijl: Jazz

Debby Deroo
Geeft les op locatie:
Dansplatoo Eernegem
Dansplatoo Varsenare
Dansplatoo Zedelgem
Voor dansstijl: Jazz

Silke Maes
Geeft les op
locatie:
Dansplatoo
Eernegem
Voor dansstijl:
Jazz

Eline Van Haute
Geeft les op locatie:
Dansplatoo Brugge,
Sport Vlaanderen
Voor dansstijl: Jazz

Joan Van
Waeleghem
Geeft les op locatie:
Dansplatoo Varsenare
Voor dansstijl: Jazz, Hip
Hop

Ine Verhaeghe
Geeft les op locatie: Dansplatoo
Brugge Sport Vlaanderen
Voor dansstijl: Jazz, Klassiek
Ballet

Tamara Casier
Geeft les op locatie: Dansplatoo
Brugge Sint-Andreas, Dansplatoo
Pittem
Voor dansstijl: Jazz, Klassiek
Ballet

Silke Plaisier
Geeft les op locatie: Dansplatoo
Zuienkerke
Voor dansstijl: Jazz, Klassiek
Ballet

Sarina Van Nieuwenhuyse
Geeft les op locatie: Dansplatoo
Beernem, Dansplatoo Koekelare,
Dansplatoo Wingene, Dansplatoo
Zedelgem, Dansplatoo De Zonnetuin
Voor dansstijl: Jazz, Klassiek
Ballet

Dansdocent bij DANSPLATOO?
Heb je een passie voor dans? Ben je danstechnisch geschoold? Zit je vol pit en energie? Is omgaan met
jongeren voor jou een plezier? Wil je jou liefde voor dans doorgeven aan andere dansers? Dan ben je bij
Dansplatoo op het juiste adres!
Je kan als dansdocent bij Dansplatoo wekelijks dansles geven aan kinderen, jongeren en/of volwassenen. Een
lessenreeks duurt steeds 30 lessen (geen les tijdens schoolvakanties en feestdagen). De cursussen starten in
de week van 18 september 2017.

Dansplatoo selecteert zijn docenten:
o

die danstechnisch geschoold zijn;

o

die een passie voor dans en een hart voor dansers hebben;

o

die vol enthousiasme en dynamiek zijn;
op wie zowel de dansers als Dansplatoo kunnen vertrouwen;

o

die op een sociaal correcte en pedagogisch verantwoorde manier met dansers kunnen omgaan en die het
beste uit zichzelf en hun dansers willen halen.

Voldoe jij aan bovenstaande omschrijving? Heb je zin om je te engageren als dansdocent? Wil je
deel uitmaken van het DANSPLATOO DOCENTEN TEAM? Aarzel niet en stuur je curriculum vitae door
naar patrick@fedes.be

Enkele trotse dansdocenten na Fedes Danst! 2017

Ook in het aanbod van Dansplatoo VZW
Inclusieve Hedendaagse dans
Wat?
Via individuele, groeps- en/of partneroefeningen ontdekken we de basis van de hedendaagse dans. We leren
choreografie en danstechniek. Maar we laten ons even goed vrij in improvisatie. Dit alles met een grote dosis
plezier, ontspanning en leuke muziek!
Waar?
Dansplatoo De Zonnetuin, Beeweg 32, 8310 Assebroek

Maandag

19u00-20u00
20u00-21u00

Inclusieve Hedendaagse dans (mentale beperking)
Inclusieve Hedendaagse dans (fysieke beperking)

17BRZ01
17BRZ02

Docent:
Deelnamebijdrage:
Periode lessen: begin september tot eind juni
Instappen is iedere les mogelijk!

Jac Delsing Sessies
Wat?
Jac Delsing verzorgt tijdens het seizoen 2017-2018 drie lessenreeksen van 10 lessen. Dit zijn specifieke Jac
Delsing-sessies. Indien een les niet kan doorgaan wegens afwezigheid van de lesgever wordt er geen
vervanging of inhaal les georganiseerd. In dit geval wordt er op het einde van de lessenreeks een
geproratiseerde terugbetaling (van het aantal gemiste sessies) uitgevoerd. Je wordt steeds via mail én sms
verwittigd indien er les een les niet kan doorgaan.
Wanneer?

Donderdag 18u30-19u30
20u00-21u30

Jazz A – Jac Delsing
Jazz B/C – Jac Delsing

BR26
BR27

Docent: Jac Delsing
Waar?
Het Entrepot, Binnenweg 4, 8000 Brugge
Deelnamebijdrage
o

Jazz A-Jac Delsing: € 60 voor 10 lessen, te vermeerderen met €7,5 lid-en verzekeringsbijdrage

o

Jazz B/C-Jac Delsing: € 90 voor 10 lessen, te vermeerderen met € 7,5 lid-en verzekeringsbijdrage

Inschrijven
Inschrijven verplicht voor 15/09/2017 via http://inschrijven.fedes.be/inschrijven/dansplatoo.

Dansplatoo bijscholingen, workshops en stages
POSTGRADUAAT DANCE EDUCATION
Wat?
Het Postgraduaat Dance Education versterkt jouw
pedagogische-didactische vorming als dansleraar of
danslerares verder uit via theorie en praktijk. Je
krijgt een betere kijk op alle eigenschappen van je
competenties. Individuele begeleiding, evaluatie en
remediëring van diverse dansaspecten staan hierbij
centraal. Verder ontdek je ook nieuwe dansvormen
met hun didactisch-methodologische aanpak.
Inhoud?
Tijdens de tweejarige opleiding wordt een
programma aangeboden dat uit theorie, praktijk en
stage bestaat. In de theoretische vakken verdiept
men zich in anatomie, voeding, geschiedenis en
kinesiologie, steeds toegepast op dans. Didactische en methodologische principes komen aan bod en worden
toegepast binnen de praktijkvakken. De stage bestaat uit het opdoen van onderwijservaring door observatie-,
begeleidings- en doe-opdrachten.
Data?
De introductie les gaat van start op maandag 18 september 2017 van 18u30 tot 21u30. De startdatum van het
1ste academiejaar is maandag 9 oktober 2017 van 18u30 tot 21u30. De lessen gaan telkens door op
maandagavond en op zaterdagvoormiddag.
Doelgroep?
Voor alle kandidaten die:
o

in het bezit zijn van een bachelor titel of een equivalent diploma (van deze toelatingsvoorwaarde kan
worden afgeweken mits een gemotiveerde aanvraag en toestemming op basis van een voorafgaand
gesprek);

o

over voldoende danstechnische vaardigheden beschikken;

o

graag bereid zijn om actief en met een grote betrokkenheid hun kennen en kunnen betreffende dans uit te
bouwen;

o

na het behalen van dit postgraduaat hun kennis en kunde als dansleraar of choreograaf graag willen
doorgeven.

Deelnamebijdrage?
De volledige cyclus komt op € 1850. Dit omvat alle cursusmateriaal, 200 contacturen, 37,5u stage indien
Fedes-Programma’s (op eigen budget bij externe stages als ze vooraf zijn goedgekeurd). De KMO-portefeuille
(zelfstandigen, in hoofd- of bijberoep) kan ingezet worden.
Aanmelden en inschrijving?
De introductie les is een vrijblijvende kennismaking, maar je moet je wel vooraf
aanmelden via: http://inschrijven.fedes.be/inschrijven/fedespdg. Daarna kan je
je definitief inschrijven tot 9 oktober via www.vives.be/navorming.
Na je inschrijving krijg je een bevestiging en een factuur. De factuur geldt als
inschrijvingsbewijs. Met je inschrijving verklaar je je akkoord met de
inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zoals vermeld op de
website.

GOOD TO KNOW
Jouw eigen DANSPLATOO starten?
Ben je gepassioneerd door dans en dansles geven en droom je om een eigen dansacademie op te starten?
KAVVV&FEDES vzw ondersteunt je bij het oprichten van jouw eigen Dansplatoo! De opstart, promotie,
programma, verzekering, inschrijvingen, communicatie,… alle administratie wordt door KAVVV&FEDES vzw
gedaan. Het enige wat jij moet doen, is waar je door gepassioneerd bent, danslessen geven! Het is eveneens
mogelijk om met een ‘inwerkseizoen’ van start te gaan, waarna je het gezicht wordt van jouw eigen
Dansplatoo.

Lokale coördinatoren
Dansplatoo blijft uitbreiden, ontwikkelen en is actief op verschillende locaties zodat kinderen en jongeren volop
kunnen dansen. Ben jij een echte coördinator en wil je graag jouw steentje bij te dragen bij de werking van
Dansplatoo? Als coördinator ben je het aanspreekpunt binnen het lokale Dansplatoo, help je bij de
ondersteuning tijdens de opstart. Kom je vaak in contact met jongeren? Kan je ons ondersteunen in promotie?
Meld je dan zeker aan via info@dansplatoo.org.

Ondersteuning
KAVVV&FEDES vzw en Dansplatoo vzw zetten kinderen, jongeren en volwassenen aan tot bewegen door
kwaliteitsvolle danscursussen, sportkampen, dansstages, workshops…. De organisatie van deze activiteiten
vraagt een uitgebreide omkadering, waarbij helpende handen onmisbaar zijn!
Ben je minimum 18 jaar, heb je verantwoordelijkheidszin, ben je vlot in communicatie,… Dan ben jij dé
perfecte host voor KAVVV&FEDES vzw. Concreet ben je als host verantwoordelijk voor het onthaal en het
informeren van de deelnemers, het oplossen van problemen….
KAVVV&FEDES vzw is een ‘vereniging zonder winstoogmerk’, daarom wordt élke vorm van ondersteuning ten
zeerste geapprecieerd en zetten wij elke medewerker graag in de bloemetjes.
Heb je interesse om de dienstverlening te verzorgen tijdens één van onze activiteiten en voldoe je aan de
volgende voorwaarden? Contacteer ons via info@fedes.be of bel 050 35 15 05. Wij kijken er al naar uit om met
jou samen te werken!

KAVVV&FEDES vzw – aangesloten dansscholen in de
kijker
KAVVV&FEDES vzw neem niet deel aan wedstrijden. Er zijn evenwel veel clubs die hun recreatieve leden bij ons
aansluiten en hun wedstrijdleden elders. Zowel mannen als vrouwen kunnen lid worden. De aangesloten clubs
kunnen genieten van veel voordelen.
KAVVV&FEDES vzw:
o

bezorgt jaarlijks het benodigde ‘officiële’ ledenoverzicht om bvb lokaal subsidies te kunnen vragen;

o

heeft een uitgebreide verzekeringspolis (dekt o.a. hartfalen);

o

biedt de mogelijkheid om, in samenwerking met de dansschool, regionale dansstages te organiseren;

o

ondersteunt bij het vinden van geschikte lesgevers voor jouw lessenreeksen;

o

biedt de mogelijkheid om te ondersteunen bij de clubadministratie (opmaken overeenkomsten, zodat alles
legaal verloopt).

KAVVV&FEDES vzw biedt dansscholen de mogelijkheid om zich aan te sluiten. Een overzicht van meer dan
ondertussen 100 aangesloten dansscholen is beschikbaar.

Activiteiten KAVVV&FEDES VZW
Danskriebel
Wat?
Een danskriebel kan worden georganiseerd op vraag van een school/bedrijf/sportdienst… Tijdens de danskriebel
kunnen alle deelnemers zich volop uitleven en dansen op leuke muziek. Een gediplomeerde docent verzorgt
een zeer leuk dansmoment.
Programma?
Het programma en de dansstijl wordt opgemaakt in overleg met de aanvanger.
Voor wie?
Een danskriebel = alle leeftijden. De inhoud en dansstijl van de kriebel wordt voorbereid voor en afgestemd op
het niveau en de leeftijd van de deelnemers.
o

Kleuters en leerlingen tem het 2de leerjaar: kleuter- en kinderdans

o

3de en 4de leerjaar: juniordans

o

5de en 6de leerjaar: jazz, Hip Hop, Modern,

o

Middelbaar en ouder: Diverse stijlen worden aangeboden, zoals Latin, Hip Hop, Jazz

Groepsgrootte?
Max. 25 deelnemers (afhankelijk van de capaciteit van de zaal). Er kunnen verschillende sessies parallel
georganiseerd worden met elkaar.
Door wie?
KAVVV & FEDES VZW werkt enkel met gediplomeerde en ervaren docenten. De selectie van de docent gebeurt
dan ook op basis van het deelnemersprofiel.
Waar?
Ter plaatse of in een door de aanvrager voorziene accommodatie. Het is optimaal om een zaal ter beschikking
te hebben die uitgerust is met spiegels en – bij voorkeur – een zwevende vloer heeft. Indien gewenst kan
KAVVV & FEDES VZW geschikte locaties aanraden.
Budget?
Het budget voor een danskriebel bestaat uit het uurtarief (vanaf € 40/u) en de verplaatsingskost van de docent
(€ 0,3460/km, officieel tarief vanaf 1 juli 2017). Eventuele extra kosten, zoals locatieverhuur, worden tegen de
huurprijs gerekend.

KAVVV&FEDES vzw – zoveel meer dan alleen dans
Sportkampen
De volgende sporttakken komen aan bod: judo, basketbal, rope skipping, dans, pony, badminton karate,
reddend zwemmen… KAVVV&FEDES vzw doet beroep op ervaren trainers en lesgevers. Zij leren jou de
technische en tactische vaardigheden die eigen zijn aan de gekozen sport.
Naast de uurtjes sport komen er ook tal van andere activiteiten aan bod. De monitoren organiseren een quiz of
fuif, je kijkt samen met de groep naar een film of je gaat met de groep gaan zwemmen, wakeboarden….
Kortom, een fantastische week!
Voor wie?
Kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.
Door wie?
Alle trainers en monitoren zijn sporttechnisch gekwalificeerd en hebben heel wat ervaring als trainer binnen de
betrokken sporttak. Zij staan te popelen om jullie een zeer toffe, sportieve week te bezorgen!

Wanneer?
De kampen worden zowel in de kerst-, paas-, als zomervakantie georganiseerd. Er zijn zowel interne, halfinterne en externe kampen.
Meer info?
Voor meer info kan je zeker een kijkje nemen op www.fedes.be voor een overzicht van verschillende kampen.
Je kan ook een mailtje sturen naar info@fedes.be of ons bellen op 050 35 13 05

Samenwerking met stad Brugge
Stad Brugge organiseert tijdens het jaar heel wat kleuter- en omnisportkampen tijdens de vakantieperiodes.
Sinds 2015 is KAVVV&FEDES vzw de organisatiepartner van Stad Brugge voor deze kampen. Tijdens de
kleuterkampen worden creativiteit en beweging bevorderd aan de hand van knutselmomentjes, spelletjes en
bewegingsoefeningen. Tijdens de omnisportkampen maken de kinderen kennis met een grote variëteit aan
sporen: Zwemmen, voetbal, hockey, baseball, zelfverdediging… Meer info op www.fedes.be en
www.brugge.be/sport .

Bewegingsschool
Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen samen met mama, papa, oma, opa,… werken aan hun algemene motorische
vaardigheden in de bewegingsschool. De gediplomeerde lesgevers werken een leuk klim-en klauterparadijs uit.
Daarbij maakt het kind kennis met verschillende sporttakken. Een combinatie van dansen, balvaardigheid,
klimmen en klauteren, algemene bewegingspelen en kleuter turnen.
Alle sessies worden afgesloten met een uitreiking van talentdiploma’s. Door de specifieke oefeningen in het
parcours, laat toe om te meten en de motorische talenten van het kind te beschrijven. De bewegingsschool
stimuleert het kind om te bewegen waardoor zijn/haar interesses en talenten duidelijk naar boven komen. Dit
kan de keuze om straks een sportclub te vinden veel makkelijker maken.
Inschrijven kan op http://inschrijven.fedes.be/inschrijven/bewegingsschool.
Waar?
Bewegingsschool Brugge Turnzaal OLVA Steenbrugge, Baron Ruzettelaan 439, 8310 Assebroek
Bewegingsschool Jabbeke Polyvalente sportzaal VCJ, Vlamingveld, 8490 Jabbeke
Wanneer?
De les start op 7/10 (proefles); 14-21-21/10; 18-25/11; 2-9-16-23/12.
Elke zaterdagvoormiddag van:
o

9u30-10u30 (geboren tussen 01/01/2013 en 31/12/2015);

o

10u30-11u30 (geboren tussen 01/01/2011 en 31/12/2012).

Deelnamebijdrage?
De deelnamebijdrage bedraagt € 50 voor de volledige lessenreeks (10 sessies) + € 7,5 eenmalige verzekering.

Schoolsportdagen – en weken
Wat?
Tijdens een schoolsportdag/-week worden de leerlingen ondergedompeld in een groot sportaanbod.
Verschillende sportieve activiteiten worden georganiseerd.
Programma?
Het programma wordt bepaald in overleg met de school/sportdienst.
Door wie?
De activiteiten worden begeleid door gediplomeerde lesgevers van KAVVV&FEDES vzw. Bij de selectie van de
docent houdt Fedes rekening met het deelnemersprofiel. KAVVV&FEDES vzw verzorgt het materiaal, de
monitoren en de inhoud van de sportdag/-week.
Waar?
Ter plaatse of in een door de school voorziene accommodatie. Op verzoek en in bepaalde regio’s kan
KAVVV&FEDES vzw geschikte locaties suggereren en afhuren.

KAVVV&FEDES vzw ONLINE
Alle KAVVV&FEDES vzw-initiatieven worden steeds kenbaar gemaakt via www.fedes.be; je vindt er dus steeds
alle laatste informatie terug.

CHECK ZEKER OOK DE FACEBOOKPAGINA’S
‘Dansplatoo vzw’: voor alle foto’s en weetjes over Dansplatoo.
‘Fedes vzw Dans’: voor alle foto’s en weetjes over de dans gerelateerde KAVVV&FEDES vzw-initiatieven.
‘Fedes Sportkampen’: voor alle foto’s en weetjes over de Fedes-sportkampen.

Inschrijvingsformulier
Invullen in DRUKLETTERS a.u.b. en terugsturen naar:
DANSPLATOO vzw. Lieven Bauwensstraat 20, 8200 Brugge - 050 35 13 05 – info@fedes.be
Naam:

Voornaam:

Straat:
Postnummer:

Geslacht: M/V

NR:
Gemeente:

TEL/GSM:

Geboortedatum:

E-mailadres ouder (*):
E-mail adres danser (*):
(*) Noodzakelijk voor de communicatie met Dansplatoo en KAVVV&FEDES VZW
Schrijft zich in voor danscursus:
Cursus 1:

te

Cursuscode:

Cursus 2:

te

Cursuscode:

Cursus 3:

te

Cursuscode:

Cursus 4:

te

Cursuscode:

Deelnamebedrag cursus/stage: €
Lidgeld dans 2017-2018 (€7,5): €
Totaal: €
Te storten op rekening BE20 0688 9698 1356 van Dansplatoo, Lieven Bauwensstraat 20, 8200
Brugge met vermelding van naam en 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 KAVVV&FEDES vzw en haar externe partners.
Voor meer info kan je KAVVV&FEDES vzw contacteren.

DATUM:

Handtekening:

Ondersteund door:

Tegemoetkomingen
Vele mutualiteiten betalen een deel van jouw inschrijvingsgeld terug.
Informeer bij jouw mutualiteit!
Bij inschrijven in één van onze activiteiten/lessen/stages kan je gebruik maken van volgende bonnen en
passen!
o

Tickets Compliments Sport & Culture van Eden Red

o

Supreme awards van Eden Red

o

Sport & Culture Pass van Sodexo

o

Sport AXI-Bonnen van Stad Brugge (géén Jeugd AXI-Bonnen)

o

SOFOCO-, SODIBRUG-, SODIPA- en SODICO-leden ontvangen 5% korting

