BROCHURE 2022

AANBOD MIDDELBARE
SCHOLEN
BALLET- EN DANSSTUDIO SCHIEDAM EN VLAARDINGEN

Why walk when you can dance?
MET DIT MOTTO PROBEREN
WIJ IEDEREEN AAN HET
DANSEN TE KRIJGEN!

WIE ZIJN WIJ?
Sinds 2005 gevestigd in Schiedam en uitgegroeid tot een
van de grootste dansscholen uit de regio. Een divers
aanbod van dansstijlen voor jong en oud. Vanaf 1,5 jaar
ben je al welkom. Naast naschoolse amateur lessen
hebben wij in samenwerking met Mavo Schravenlant XL de
eerste Dansmavo van Nederland. Verder zijn wij actief op
basisscholen. Het aanbod lees je in deze brochure.

WAAROM DANS OP DE MIDDELBARE SCHOOL?
Dans in het middelbaar onderwijs komt tegemoet aan de
natuurlijke bewegingsdrang van een leerling. Het leert
leerlingen zich te uiten op een andere manier dan
verbaal. Door te dansen op muziek beleven leerlingen
verschillende emoties en leren hierdoor met respect naar
zichzelf en anderen te kijken. Dans bevordert de fysieke
activiteit van de leerlingen en dit heeft een positieve
invloed op het geheugen, concentratie en gedrag in de
klas. Daarnaast ervaren de leerlingen dat ze ergens goed
in zijn en dat verhoogd hun eigenwaarde. Iedereen kan
immers dansen!

LEERLIJN HEEL SCHOOLJAAR

PAKKET 1

OOK GESCHIKT VOOR TALENT KLASSEN VOOR
BOVEN/ONDERBOUW
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WAT HOUDT HET PAK K ET IN?
samenwerkingsovereenkomst van een jaar;
het hele schooljaar elke week danslessen;
leerlijn verwerkt in danslessen;
dansles sluit aan bij doelstellingen van de
school;
hulp bij themadagen als schoolfeesten en
kampopvoeringen
mogelijkheid tot eindpresentaties;
danslessen worden gegeven door
afgestudeerde dansdocenten;
De docent op school heeft tijdens de
dansles haar/zijn handen vrij.

€ Het tarief van dit pakket is op aanvraag. Wij
stellen graag een op maatgemaakte offerte
voor u op. De prijs wordt bepaalt aan de hand
van het aantal klassen dat deelneemt.

LESSENREEKS

PAKKET 2

WERKEN NAAR EEN EINDPRESENTATIE!
Bij een lessenreeks maken de leerlingen kennis met
dans en wordt hun creativiteit getriggerd.
Er wordt een korte periode van meestal zes weken toe
gewerkt naar een eindpresentatie. De lessenreeksen
sluiten aan bij de thema's die op dat moment binnen
de school gelden.
Het sociaal, presenterend en creatief vermogen uit
onze eigen dansleerlijn komt hier aan bod.

LESSENREEKS AFNEMEN?
Abonnement
Er is een mogelijkheid tot een
samenwerkingsovereenkomst van een jaar. Hierbij
heeft de school recht op 10 lessenreeksen van 6
lessen. Deze kunnen in overleg ingezet worden.
Dit pakket bedraagt €2550,Er is een korting verwerkt van €10,- per les (45 min)

Losse lessenreeks
Een losse lessenreeks van zes lessen bedraagt €315,-

Het pakket kan bijgeschaafd worden naar de wens
van de school.

WAT KAN IK V ERWACHTEN?
mogelijk voor onder/bovenbouw
dansles sluit aan bij doelen van de school;
werken naar een eindpresentatie;
danslessen worden gegeven door
afgestudeerde dansdocenten;
de docent heeft tijdens de dansles haar/zijn
handen vrij;
kan op maat gemaakt worden.

WORKSHOPS

PAKKET 3

THEMADAG, SCHOOLFEEST DANS OF
SPORTDAG
Dansen is een heerlijke manier om te bewegen en
tegelijkertijd te ontspannen. Bij een dansworkshop is
de fun factor het belangrijkste.
Onder begeleiding van onze professionele
dansdocenten leren de leerlingen de juiste moves en
staan ze voor jullie klaar bij het aanleren van een
gezamenlijke dans zoals voor een themadag, een
schoolfeest of een sportdag. Er kan ook gekozen
worden om een dansworkshop te volgen in een
bepaalde dansstijl;
Afro
Hiphop
Modern
Breakdance
En nog veel meer!

WORKSHOP AFNEMEN?
Abonnement
Er is een mogelijkheid tot een
samenwerkingsovereenkomst van een jaar. Hierbij
heeft de school recht op 20 losse workshops. Deze
kunnen in overleg ingezet worden.
Dit pakket bedraagt €850,Er is een korting verwerkt van €10,- per les.

WAT KAN IK V ERWACHTEN?

Losse workshop
Een losse workshop bedraagt €52,50

mogelijk voor onder/bovenbouw
dansles sluit aan bij de wens van de school;
danslessen worden gegeven door
afgestudeerde dansdocenten;
docent heeft tijdens de dansles haar/zijn
handen vrij.

VIDEOCLIP

PAKKET 6

EEN EIGEN VIDEOCLIP MET DE HELE KLAS!
Altijd al willen schitteren als een echte TV-ster? Dat
kan! Samen met jouw klas werk je in vijf lessen naar
een videoclip toe. De zesde les staat in het teken van
het opnemen van de video in kostuums die er
helemaal bij passen. Samen met de docenten
overleggen wij wat het concept van de videoclip
wordt, waarbij we op jullie wensen inspelen.
Tijdens de danslessen wordt er geoefend aan de dans
van de videoclip. Onze dansdocenten zullen ervoor
zorgen dat elke leerling zijn of haar kwaliteiten kan
laten zien. We streven naar een resultaat waarbij alle
leerlingen trots zullen zijn op zichzelf.
De videoclip kan worden opgenomen op school zelf,
maar ook op een externe locatie. Als je dit nu leest
en denkt... Maar ik ben helemaal niet handig in
filmen en editen. Geen probleem! Onze docenten
nemen dit op zich. Ook zal er ruim van tevoren een
draaiboek worden gestuurd. Zo zijn alle docenten ook
goed op de hoogte en wordt het een hele leuke dag!

PAKKET VIDEOCLIP AFNEMEN?
Pakket
De school heeft recht op 6 danslessen. Deze kunnen
in overleg ingezet worden. Inclusief gratis gebruik
van kostuums uit de kostuumkamer en een bewerkte
videoclip voor eigen gebruik.
Dit pakket bedraagt €390,Wat neer komt op een tarief van €65,- per les.
Extra opties:
-De dans van de videoclip als optreden voor een
publiek (bijvoorbeeld de ouders)

WAT KAN IK V ERWACHTEN?
een bewerkte videoclip met de gehele klas;
sluit aan bij de wens van de school;
gratis gebruik van kostuums uit de
kostuumkamer;
docent heeft tijdens de dansles haar/zijn
handen vrij;
danslessen worden gegeven door
afgestudeerde dansdocenten.

INTERESSE?
WIJ KOMEN GRAAG LANGS VOOR EEN GESPREK!

NEEM CONTACT OP VIA:

Info@ballet-endansstudioschiedam.nl
06-16782233
www.ballet-endansstudioschiedam.nl

