DANS & DEMO

#WEAREDANS
#WEAREDEMO

Kun jij ook niet stilzitten? Heb je een goed gevoel voor ritme en hou je van toffe muziek?
Dan is Dans & Demo zeker je ding! Er is een grote keuze aan verschillende dansstijlen,
zoals coole hiphop-pasjes, elegante jazz-bewegingen, stoere breakdance moves …
Bij Demo wordt er naast het dansen ook geturnd. Een demonummer is een combinatie van
dans, gymnastiek en spektakel. Er worden meerdere disciplines in één demonummer
verwerkt, waarbij muziek, kleding, choreografie en lichteffecten een belangrijke rol spelen.

Voor thuis!

www.gymfed.be/disciplines/dans-en-demo

Gymbo is klaar om op het podium te staan.
Zorg jij ervoor dat zijn kostuum schittert?
Kleur deze plaat in met jouw mooiste
potloden!

Verras je familie of
vriendjes met een gezonde
Gymbo-apero! Deze lekkere dingen
kun je allemaal maken in Gymbo-stijl:
• Komkommerfrietjes
• Groene meloenbolletjes
• Kiwisterretjes
• Appelblokjes
• Druiven op een stokje

• Aspergeraketten
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Gymbo is Gymba kwijt!
Gymbo zit verstopt op verschillende
pagina’s van dit magazine. Hoeveel
keer tel jij Gymbo met zijn radio?

Kun jij hem helpen om haar terug te
vinden in dit ingewikkelde doolhof?

Voor in de les!
Wie heeft de coolste move?
Kies met je groep een tof
muziekje en ga in een grote
kring staan. Vervolgens toont
iedereen om de beurt een
originele trick.
Ideaal als opwarming!
Gymbo en Gymba
hebben hun eigen coole
GYMBO-LIED uitgebracht.
Dansen jullie mee op
de beats? Ideaal als
opwarming of afsluiter van
de les. Je vindt het liedje met
bijbehorende clip op YouTube!

Gymbo, Gymba,
samen turnen maakt me blij,
Gymbo, Gymba,
die doen mee, net als jij.
We stampen op de grond,
en draaien in het rond,
de handen in de zij,
en dansen nu heel vrij.
Gymbo en Gymba
samen turnen, wat een feest.
Gymbo en Gymba.
van sporten en bewegen
houden wij het meest.

Zoek de leider van de groep.
Zo speel je het!
• Eén kind uit je groep gaat in de gang gaan
staan terwijl je trainer uit de rest van de
groep een leider aanwijst.
• Het kind dat in de gang staat, mag terug
komen – ondertussen danst je groep vrolijk
in een kring.
• Het kind dat in de gang stond, mag in het
midden van de kring gaan staan. De leider
gaat steeds andere bewegingen
verzinnen en de rest doet ze
na. Het kind in het midden
van de kring moet raden
wie de leider is.

Gymbo met zijn radio komt 13 keer voor.

Refrein
Gymbo, Gymba,
samen turnen maakt me blij,
Gymbo, Gymba,
die doen mee, net als jij.
De handen in de lucht,
en zakken met een zucht,
we springen op en neer,
en doen het nog een keer.
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Zo word je een echte dans-ster!

Tips

Podiumtips van Gymba

Danstips van Gymbo

Ook wij zijn natuurlijk een beetje zenuwachtig wanneer we het podium opgaan.
Maar dan passen wij onze podiumtips toe,
en geloof ons, het helpt echt!

Dansen vinden we zo tof! Vooral omdat je
zoveel verschillende stijlen, muziekjes, tempo’s …
hebt. We vinden het dan ook heel leuk om zoveel
mogelijk bij te leren. Deze tips kunnen je hierbij helpen.

• Adem goed in en uit voor je aan je
optreden begint. Eenmaal op het podium
is die stress volledig verdwenen!

• Hoor je een leuk muziekje op de radio? Verzin zelf
enkele danspasjes en toon ze tijdens de volgende les aan
je trainer. Op die manier leer je zelf creatief te zijn – je
trainer zal dat super vinden!

• Tijdens het optreden
ben jij de ster. Geef je
helemaal en geniet van
je moment. Je hebt er zo
lang voor geoefend!

• Zie je een tof dansclipje op YouTube? Hou je niet
in en doe volop mee. Het is goed voor je conditie
en wie weet komt het wel van pas in de
volgende les.

• Let goed op je ademhaling
tijdens je optreden, zo kun je jezelf
volop geven bij elk danspasje.

• Zorg ervoor dat je voldoende ruimte
hebt om te bewegen, anders ga je
automatisch je bewegingen afremmen.
En dat kan niet de bedoeling zijn!

Lifestyle
Schminktips voor je volgende optreden
Nog op zoek naar schminkinspiratie voor je volgende optreden?
Wij geven je een stappenplan voor de perfecte ‘smokey eyes’.
Je volgende optreden is hiermee gegarandeerd een succes!

Wat heb je nodig?
•
•
•
•
•
•

Oogschaduw 1
Oogschaduw 2
Zwart kohlpotlood
Mascara
Oogpotlood
Kwastjes

Stap 1 Trek met een
kohlpotlood een lijntje vlak langs
de wimpers op het bovenste en
het onderste ooglid. Het lijntje
hoeft niet perfect te zijn, als je
maar dicht bij de wimpers blijft. Laat het lijntje aan de uiteinden van je
oogleden een klein beetje omhoog lopen. Gebruik een kwastje om de
kohl uit te smeren over de rest van je ooglid.

Stap 2 Breng vervolgens oogschaduw 1 (donkere kleur) aan op het
vervaagde oogpotloodlijntje. Vervaag de oogschaduw vanaf de wimperrand van donker naar bijna niets op het bewegende ooglid tot aan de arcadeboog. Het geheim van
mooie smokey eyes is dat de kleur het donkerst is tegen de wimperrand en dat ze vervaagt over het
bewegende ooglid naar bijna niets.
Stap 3 Breng oogschaduw 2 (lichtere kleur/glitters) aan op het bewegende deel van je ooglid. Zorg
ervoor dat de oogschaduw niet op het donkere deel komt. Vervaag een klein beetje met een klein kwastje.
Stap 4 Als laatste stap breng je nu nog mascara aan. Ziezo, je smokey eyes zijn klaar!
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