theaterdans
Studio De Gaard heeft al meer dan twintig jaar ervaring in
het geven van bewegingslessen aan kinderen.
Bij Theaterdans wordt het leren van eigentijdse dansen
gecombineerd met toneelspel. Tijdens de lessen werken de
kinderen stap voor stap toe naar een echte voorstelling.
Het eerste resultaat daarvan is te zien in een korte
presentatie rond de Kerst en het seizoen besluit met een
echte theatervoorstelling: De Gaard Danst.

Ze werken samen aan een voorstelling; kiezen aankleding
en rekwisieten en presenteren zich aan een publiek.
Ze maken mee, wat het is om op een podium te staan en
leren omgaan met de spanning en de vreugde daarvan.

Theaterdans is ‘dansen met een verhaal’. Aan het begin
van het seizoen kiest de docent samen met de kinderen
liedjes uit die zich lenen voor een ‘goed verhaal’.

Samen een voorstelling in elkaar zetten kost tijd en vraagt
doorzettingsvermogen. Dansen, liedjes en rollen moeten
worden ingestudeerd. Soms wordt daarbij schroom
overwonnen, doen ‘Haantjes de voorsten’ een stapje terug
en is extra motivatie nodig om tegenslagen te overwinnen.
Maar dan is er de vreugde van het resultaat, de kracht van
samenwerking en de trots op het eigen kunnen.

Begonnen wordt met het instuderen van groepsdansen en
het aanleren van een aantal basisprincipes van het
toneelspel, zoals mimiek (‘gekke bekken trekken’),
theatraal lopen en het maken van grootse gebaren.
Na enkele weken worden de rollen verdeeld en kunnen de
‘artiesten’ zich inleven in een eigen rol, die in de
uiteindelijke voorstellingen gestalte krijgt in een korte
solo of een enerverend duet.
sportief en leerzaam
Theaterdans kent veel aspecten. Kinderen leren intensief
bewegen op muziek, zingen en toneelspelen. Ze leren hun
eigen creativiteit ontdekken en daarmee omgaan.

“scheppen gaat van au”
Een Nederlandse schrijver zei ooit: “Scheppen gaat van
au”. Daarmee bedoelde hij dat het veel moeite kost om
iets moois te maken.

Uiteindelijk gaat het om een groepsresultaat. Samen aan
een avontuur beginnen en het samen afmaken. Daarom is
deelname aan de lessen Theaterdans gekoppeld aan een
abonnement voor een heel seizoen
Het jaarabonnement omvat veertig weken en loopt van
september tot en met juni. Het ‘half’-jaar abonnement
omvat vierentwintig weken en loopt van januari tot en met
juni.

de docenten
De lessen Theaterdans staan onder leiding van Karien
Polman en Nora Deczki. Zij zijn als docent aerobics,
fitness en dans verbonden aan De Gaard en hebben een
dansopleiding en uitgebreide ervaring met lesgeven aan
kinderen.
tijden en kosten
In het seizoen 2018-2019 biedt Studio De Gaard de
Theaterdans aan in vier leeftijdsgroepen.
·
·
·
·

van 5
van 8
van 12
van 12

t/m
t/m
t/m
t/m

8 jaar op woensdag van 16:30 – 17:20
12 jaar op donderdag van 17:00 – 17:50
16 jaar op maandag van 16:30 – 17:20
18 jaar -gevorderd maandag 16:30 – 17:20

In overleg met de docent en de ouders kan plaatsing in een andere
groep plaats vinden als het dansniveau daar aanleiding voor geeft.

De kosten voor het gehele seizoen van september tot en
met juni (40 weken) bedragen € 189,-De kosten voor het gedeeltelijk seizoen van januari tot en
met juni (24 weken) bedragen € 118,-De kosten voor decors, kleding (deels) en optredens zijn
hierbij inbegrepen.
Opgeven voor de lessen kan vanaf 1 juli.

Studio De Gaard Oudestraat 56 7161DX Neede
tel: 0545 – 296057 email: info@degaard.nl
internet: http://www.degaard.nl en facebook

