Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen,
In deze brief leest u informatie over de Hiphop Demoteams van Dansstudio Overveen.
Dansen in een Demoteam
Voor een selectie groep (Demoteam) geldt dat hier leerlingen voor worden uitgekozen met
talent en een grote motivatie om beter te worden in dans. Naast motivatie, voldoende aanleg en
basis in dans (passend bij de leeftijd en dansstijl), zijn leerlingen bereid zich open te stellen voor
het leren dansen en kunnen omgaan met correcties. Leerlingen in een selectie klas dansen vaker
in de week en zijn gefocust op dans.

Dansstudio Overveen biedt twee selectie programma’s aan namelijk: ‘De Ambitie
dansklas’ en de ‘Hiphop demoteams’, dit zijn twee verschillende dansrichtingen in
deze brief de uitleg over de hiphop demoteams.
Hiphop demoteam
Bij de Hiphop selectie klas ligt de focus op performen en choreografie. Tijdens de les werken we
toe naar een (wedstrijd dans). Daarnaast werken leerlingen aan vaardigheden om beter te
worden specifiek in deze stijl. Kracht ontwikkeling, lichaamsbewustzijn, en presentatie
(uitstraling) zijn belangrijke elementen in de les. Leerlingen worden uitgedaagd om het beste
uit zichzelf te halen. Tijdens de lessen werken leerlingen hard om een choreografie steeds beter
te maken en ben je met je groep een echt team. Deze les vraagt leerlingen met een assertieve
danshouding, 100% inzet en genoeg zelfverzekerdheid om op een podium te kunnen
presenteren. Veel op een podium staan en aan wedstrijden meedoen is het doel!

Programma demoteam
De demoteams trainen op vrijdag. Leerlingen volgen een extra hiphop les op dinsdag.
Daarnaast wordt geadviseerd om een derde les naar keuze te volgen. Hierin kan gekozen
worden voor verdieping of juist verbreding van de dansontwikkeling. Dit is niet verplicht.

Verwachting
Van deze leerlingen wordt meer verwacht dan alleen; “ik dans omdat ik het leuk vind”. Het is
daarom belangrijk dat de ouders ook achter deze keuze staan. Deelname aan de Demoteams
betekend elke week aanwezig zijn, zich kunnen focussen, en bereid zijn thuis te oefenen. Dit
alles is vanzelfsprekend als je iets ook heel erg leuk vindt! Afwezigheid betekend te veel lesstof
missen. De groep is ook afhankelijk van jouw aanwezigheid.

Auditie doen
Elk jaar worden de groepen hechte teams die een band opbouwen. Ook elk jaar wordt tijdens de
auditie bekeken of een leerling door kan met de groep naar een niveau hoger.
Voor leerlingen is het altijd een teleurstelling als zij niet aangenomen worden, die mag er ook
zijn en vaak is het fijn om daarna even met de docent te kletsen hierover. In de ‘normale’ lessen
kunnen zij zich blijven ontwikkelen, en met dezelfde vriendinnen dansen.

Audities data en tijden vrijdag 1 juli 2022
Datum

Leeftijd (schooljaar 2022/2023)!

Tijd

Demoteam 2: The Dragons

Groep 8, 1e klas

15.30-16.30 uur

Demoteam 1: The Lions

Groep 5,6,7

16.30-17.30 uur

Demoteam 3: The Phoenix

Klas 2 t/m 4

17.30-18.30 uur

Kosten overzicht
Auditie: € 10,00
• Jaarprogramma Demoteams €320,- les op vrijdag 60 min. les.
• 2e dansles (Hiphop) (verplicht) 20% korting
• 3e dansles = 30% korting • 4e dansles 40% korting
•5e dansles 50% korting
• Voor tarieven van de reguliere lessen seizoen 2022/2023 zie website.
Kosten zijn exclusief
• Kosten danswedstrijd/optreden (max. 5 x per jaar) (tussen de €7,- en €11,- per wedstrijd)
•Bezoek dansvoorstelling (tussen de €15 en €25)
•Deze kosten worden achteraf berekend en hiervoor krijg u een aparte factuur.

Auditie
De auditie voor 1 van de demoteams bestaat uit een dansles. Waarin wij kijken naar specifieke
vaardigheden. Er zijn meerdere docenten aanwezig die jureren. Dit omdat de eigen docent de
leerlingen al goed kent en iemand anders ook objectief kijkt.

Opgeven
Mocht u (uw dochter) na het lezen van deze brief interesse hebben in de auditie dan kunt u
haar opgeven via de website www.dansstudio-overveen.nl onder het kopje inschrijven, vindt
u de kalender. Bij woensdag 29 juni ziet u de audities staan. Vanaf zaterdag 18 juni 12.00 uur
staat deze inschrijving online.
Tip: ben je van plan auditie te gaan doen, kom dan eerst de auditie trainings-les volgen op
zaterdag 25 juni. Zodat je weet of dit niveau bij je past en of auditie doen iets voor jou is.
Wij wensen iedereen die meedoet heel veel succes!
Met vriendelijke dansgroetjes, Team Dansstudio Overveen

