NIEUWSBRIEF
April 2018

In deze editie lees je info over:
Eindpresentatie | Belangrijke data | Modern tentamen

Nieuwsbrief april 2018
Beste ouders/verzorgers van de College dansers,
Hierbij breng ik jullie graag op de hoogte van de geplande activiteiten in en rondom de College lessen. Hebben jullie
agenda’s bij de hand?
Dit tentamen is bedoeld om de modern lifestyle
studenten een algemeen overzicht te laten krijgen hoe
ver ze zijn in hun gekozen richting. Zakken of slagen is
niet van toepassing.

Eindpresentatie
De datum voor de College eindpresentatie is officieel;
1 juli kan in de agenda, van 13:30 tot 15:30u zetten wij
Tivoli De Helling in Utrecht op z’n kop met een
spetterend spektakel!
Modern Lifestyle Tentamen 22 april:
Op zondag 22 april zal het eerste Modern
Lifestyle tentamen plaatsvinden. Hierbij zijn alle
geïnteresseerden uitgenodigd om te komen kijken. De
Modern College dansers gaan de dansmaterialen laten
zien die ze de afgelopen 4 maanden hebben getraind.
Van ballet vloeroefeningen, diagonaal oefeningen tot
eigen gemaakte stukken. Dit tentamen wordt
beoordeeld door hun eigen hoofddocent, Afra Ernst en
externe docenten.
Zij zullen de studenten beoordelen op :
- Creërend vermogen, De student bezit het vermogen
om ideeën, gedachten en mentale beelden (van de
lerares/leraar) in dans vorm te geven en te vertolken.
-Vermogen tot samenwerken, de danser bezit het
vermogen om vanuit de eigen deskundigheid samen
met anderen een actieve bijdrage te leveren aan een
gezamenlijk product of proces.
- Ambachtelijk vermogen, de danser bezit het
vermogen om een breed scala aan instrumentale
vaardigheden en ambachtelijke kennis en vakbekwaam
toe te passen in haar werkzaamheden (techniek).
- Analytisch vermogen, de danser bezit over het
vermogen tot het zelfstandig oplossen van het
lesmateriaal en dat toe te passen in haar/zijn eigen
dans.

Lessen 27 mei
Omdat er 27 mei generale repetities plaatsvinden op
Touchée vanaf 12:00u, hebben wij die dag een
aangepast College rooster. (zie hieronder bij belangrijke
data).
Voor College dansers die de 27ste generale repetitie
hebben, geldt dat de generale voor gaat, maar als de
tijden het toelaten kunnen zij natuurlijk zowel de les als
de generale bijwonen.
Let op: de workshops tussen 12:00 en 14:00u worden
gegeven in de gymzaal op Weerdsingel WZ 22!

Belangrijke data
22 april – Modern College tentamen
27 mei – Aangepast rooster:
10:00-12:00 All Styles (8-12 jr)
10:00-12:00 Modern (12-25 jr)
12:00-14:00 Afro 1/Afro 2/Urban 1/Urban 2 workshops
op Weerdsingel WZ 22!!! (vlakbij Touchée)
3 juni – Gaat de les WEL door (dag na eindshows)
16 juni – Auditie nieuwe College dansers
1 juli – Eindpresentatie College
8 juli – Laatste les seizoen 2018
Op de volgende data gaan de College lessen NIET door:
• 29 april – Meivakantie
• 6 mei – Meivakantie
• 20 mei – Meivakantie

Fijn weekend gewenst!

