
 

 

 

Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen, 

In deze brief leest u informatie over de Ambitie dansklassen van Dansstudio Overveen.  

Dansen in een selectie groep 

Voor een selectie groep geldt dat hier leerlingen voor worden uitgekozen met fysieke aanleg en 

grote motivatie om een hoger niveau in dans te kunnen behalen. Naast motivatie en 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 Ambitie dansklas.  

Ambitie dansklas 
In de Ambitie dansklas krijgen leerlingen les in de academische stijlen, ligt de focus op techniek, 

creativiteit, dansbeleving en het leren maken en uitvoeren van choreografie. Moderne dans is de 

hoofdstijl tijdens deze lessen. Naast Modern volgen de leerlingen klassiek ballet wat de basis is 

van alle technische dansstijlen. De Ambitie dansklas biedt de mogelijkheid om te ontdekken of 

leerlingen van deze opstap gebruik willen maken om van dans hun beroep te maken en/of hun 

talent willen ontwikkelen naar een hoger niveau. 

Verwachting 
Van deze leerlingen wordt meer verwacht dan alleen; “ik dans omdat ik het leuk vind”. Het is  

daarom belangrijk dat de ouders volledig achter deze keuze staan. Deelname aan de Ambitie 

dansklas 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! Leerlingen kunnen hulp 

gebruiken vanuit thuis om zo ook de juiste spullen bij zich te hebben voor de juiste lessen. 

Afwezigheid betekend te veel lesstof missen. De groep is ook afhankelijk van jouw aanwezigheid. 

Leerlingen in een selectie hebben beperkt andere activiteiten door de weeks.  

Auditie doen 
In de afgelopen vier jaar hebben de selectie groepen een mooie ontwikkeling doorgemaakt. Het 

worden elk jaar hechte groepen die veel samenwerken en een band opbouwen. Elk jaar wordt 

tijdens de auditie bekeken of een leerling mee kan met de groep naar een niveau hoger of dat 

het beter is om een andere route te nemen.  

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. Soms is het beter en 

meer passend zodat een leerling niet op de tenen hoeft te lopen.  

 



Audities data en tijden woensdag 29 juni 2022 

Datum  Leeftijd (schooljaar 2022/2023)! Tijd  
Ambitie dansklas 1 Groep 5,6,7 14.00-15.00 uur 

Ambitie dansklas 2 Groep 8, 1e klas 15.00-16.00 uur 
Ambitie dansklas 3 Klas 2,3 16.30-17.30 uur 

Ambitie dansklas 4 Klas 4,5,6 17.30-18.30 uur  

 

Kosten overzicht 

Auditie: € 10,00 
• Jaarprogramma Ambitie dansklas €395,- les op maandag 75 min. les.  
• 2e dansles (klassiek ballet) (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. 3 x per jaar) (tussen de €20,- en €25,-) 

• Bezoek dansvoorstelling (tussen de €15 en €25) 

• Deze kosten worden achteraf berekend en hiervoor krijg u een aparte factuur.  
Programma Ambitie dansklas 
Naast Klassiek ballet adviseren wij deze leerlingen ook Moderne dans te volgen om een 

volledig technisch danspakket te hebben. Dit is niet verplicht. 

 

Auditie  
De auditie voor de Ambitie dansklas bestaat uit een dansles met daarin klassiek ballet, moderne 

dans, improvisatie/creatief.  

Tijdens de auditie kijken wij ook naar het fysiek van een leerling, zien wij daarin beperkingen die 

ervoor kunnen zorgen dat een leerling blessures kan oplopen of een bepaald technisch 

dansniveau niet kan behalen dan kan dat een reden zijn om een leerling niet op dit niveau te 

laten dansen. Een leerling kan hier soms niks aan doen en dit heeft dus niet te maken met hoe 

goed of mooi je danst! Dit is puur ter bescherming van het jonge lijf in ontwikkeling.  

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 

zondag 26 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 

http://www.dansstudio-overveen.nl/

