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Nieuwsbrief maart 2018
Beste ouders/verzorgers van de College dansers,
We zijn alweer bijna halverwege het (verkorte) College seizoen 2018. Graag breng ik jullie middels deze nieuwsbrief op
de hoogte van de verschillende ontwikkelingen en belangrijke data.
Voortgang
Alle groepen zijn het eerste en langste lesblok binnen
hun eigen stijl keihard bezig geweest met het uitdiepen
van de stijl.
Bij modern zijn de dansers o.l.v. Afra veel bezig
geweest met de knowledge van de stijl. In combinatie
van theorie en praktijk hebben zij veel geleerd over de
geschiedenis en diversiteit van de moderne dans. Ook
hebben zij hun eerste uitstapje gehad en is er veel
aandacht geweest voor het groepsproces.
Bij Urban hebben de dansers kennis gemaakt met hun
docent Sigourney en vooral met elkaar. Ze zijn de diepte
in gegaan over Hiphop en de funk is in ze aangewakkerd
door de lessen van Patrick. Ook is hun conditie flink op
de proef gesteld en hebben ze freestyle lessen gehad.
Bij Afro zijn de dansers ook verder de diepte in gegaan
m.b.t. de knowledge en hebben ze veel aandacht
besteedt aan freestyle en choreo in verschillende afro
stijlen van diverse docenten. Precious is ook bij deze
groep hard bezig geweest om aandacht te besteden aan
de bounding in de groep om zo het beste in elkaar naar
boven te halen.
De College All Style kids hebben doormiddel van funk
classes zichzelf uit moeten dagen en goed leren kennen
als danser. Ook freestyle en improvisatie zijn door
Patrick op passende wijze hard met hen getraind.
Terugkoppeling battle
Afgelopen zondag heeft de College hun eerste lesblok
afgesloten met een freestyle battle en wat was het een
succes! De dansers waren nog enthousiaster dan we
vooraf hadden kunnen bedenken en stegen echt boven
zichzelf uit. Wat heeft iedereen genoten en wat waren
de docenten trots! Dit is zeker voor herhaling vatbaar.
Evaluatiegesprekken
Alle dansers hebben tijdens dit College seizoen een
persoonlijk evaluatiegesprek met hun hoofddocent
waarin o.a. hun groei wordt besproken. Sommige
dansers hebben hun gesprekjes al gehad, anderen
zullen deze binnenkort hebben.

Als we volgend seizoen een heel schooljaar draaien,
zullen deze gesprekjes twee maal per jaar plaatsvinden.
Afsluiting seizoen
De College sluit dit (verkorte) seizoen niet af met een
eindshow zoals jullie deze gewend zijn van Touchée.
Reden hiervoor is dat wij het belangrijk vinden de focus
binnen de College niet te leggen op het toewerken naar
een show. De hoofddocenten wilden dit half jaar echt
pakken om op andere manieren met hun groepen te
werken aan en binnen hun dansstijl.
Natuurlijk is het wel ontzettend leuk voor de dansers
om aan het einde van het seizoen aan ouders, familie en
vrienden te kunnen laten zien wat zij hebben geleerd en
hoe ze weer zijn gegroeid. Daarom hebben we een
andere manier bedacht om dit te doen. Hoe dit er
precies uit gaat zien, horen jullie nog in een aparte
mailing, maar eind juni sluiten we het seizoen feestelijk
af met publiek! (info volgt vóór 22 april)
Shows 1 & 2 juni
De College danst dit seizoen niet mee in de reguliere
eindshows van 1 & 2 juni.
Waarschijnlijk danst bijna iedere College danser wel
mee in één of meerdere shows, vanuit hun reguliere
lessen doordeweeks.
Volgend jaar zal ook de College het podium in theater
De Kom weer betreden.
Planning
Het eerste lesblok zit erop voor de College. Wat er de
komende maanden allemaal in de planning staat bij de
College lessen, kun je vinden op onze website;
www.toucheedancecompany/college.nl .
Paasweekend geen les
Zondag 1 april is er i.v.m. Pasen geen les.
Namen College
Yes, we hebben ze; Iedere College stijl heeft nu ook een
naam;
Afro College – WOA (World Of Afro)
Urban College – Urban Fabric
Modern College – Modern Lifestyle
All Styles – The FUNdamental Kids

