
  Kaderdag Dans – 13 oktober 2019 – Info over de Dance Classes 

 

Sessie 1: 9.00 – 10.00 uur 

ZAAL OMSCHRIJVING LESGEVER DANCE CLASS 

ZAAL 1 Partyrobics - Happy flow Kate Morton 

Elke Partyrobics voedt je verschillende energiestromen (emoties) maar Happy Flow gaat veel 
meer over choreografie die in jou een sterk gevoel van geluk, opwinding, plezier en passie 
creëert. Je ervaart ook kalmte, een sensuele stroom en sterke energie wanneer je danst. We 
bouwen het op veel voetenwerk. 

ZAAL 2 Urban Bruno De Rouck 

Urban’ of ’street dance’ is een verzamelnaam voor verschillende dansstijlen van eind de jaren 
90 die ontstaan zijn buiten de dansstudio en dit op openbare plaatsen zoals op straat, (block) 
party’s, schoolpleinen, raves of nachtclubs. De meest gekende street styles zijn onder meer 
Breaking, Toprock, Uprock die ontstaan zijn in New York (’70 The Bronx en Brooklyn), maar ook 
Funk Styles zoals Locking, Popping, Electric Boogaloo, Roboting, Strutting … die op hun beurt 
zijn ontstaan in California (’70). Het zijn de dansstudio’s die omwille van commercialisatie deze 
street styles in de studio wilden aanbieden onder de naam ‘Hiphop’ terwijl dit historisch niet 
correct is. Hiphop als dansstijl kan dus enkel gebruikt worden voor Breaking en Hiphop social 
dances (party dancing) die ontstaan zijn in de jaren ’80. 

ZAAL 3 Ballet Nathalie Dierickx 

Nathalie is met ballet begonnen toen ze vijf jaar oud was. Later volgde ze ook jazz dance, 
hedendaagse en moderne dans en hip hop en was hierdoor dus dagelijks aan het dansen. 
Daarnaast heeft ze een opleiding gevolgd in het Kunsthumaniora Hedendaagse Dans in Wilrijk 
en gaf ze les aan de gerenommeerde dansschool van An Van Den Broeck in Destelbergen. Sinds 
enkele jaren heeft ze haar eigen dansschool, een droom die werkelijkheid werd en waarbij ze 
haar jarenlange ervaring in de danswereld, haar doorzettingsvermogen en ambitie kan 
overbrengen op iedereen die van dansen houdt. Ze hecht veel belang aan techniek maar de 
liefde voor dans staat centraal in al haar lessen. 



 

 

Sessie 2: 10.15 – 11.15 uur 

 

ZAAL OMSCHRIJVING LESGEVER DANCE CLASS 

ZAAL 1 Partyrobics - Girly Flow Kate Morton 

Elke Partyrobics voedt je verschillende energiestromen (emoties) maar Hip-Hop -Girly flow 
gaat veel meer over choreografie die zorgt voor een sterke aanwezigheid van vrouwelijke 
energie in jou, vermengd met sterke Haka-energie. Je ervaart ook kalmte, geluk en andere 
stromen. 

ZAAL 2 Hip hop basics Bruce Blanchard 

Bruce Blanchard groeide op in een Afrikaanse cultuur waar dans een belangrijke rol speelt, in 
1993 begon hij Hip Hop te dansen. Bruce is een choreograaf, art director en een danser met 
een rijk artistiek palmares waarmee hij internationaal bekend staat, vooral om zijn unieke stijl. 
Hij won verschillende Hip Hop dance battles en gaf masterclasses over de hele wereld. Hij is 
de enige persoon in België die les heeft gegeven aan het Broadie Dance Center NY, 
Boogiezone LA en die jurylid was bij "Juste Debout", het grootste Hip Hop-evenement ter 
wereld in Bercy. Hij deelt zijn energie en creativiteit graag met andere artiesten over de hele 
wereld. 

ZAAL 3 Jazz Nathalie Dierickx 

Nathalie is met ballet begonnen toen ze vijf jaar oud was. Later volgde ze ook jazz dance, 
hedendaagse en moderne dans en hip hop en was hierdoor dus dagelijks aan het dansen. 
Daarnaast heeft ze een opleiding gevolgd in het Kunsthumaniora Hedendaagse Dans in Wilrijk 
en gaf ze les aan de gerenommeerde dansschool van An Van Den Broeck in Destelbergen. 
Sinds enkele jaren heeft ze haar eigen dansschool, een droom die werkelijkheid werd en 
waarbij ze haar jarenlange ervaring in de danswereld, haar doorzettingsvermogen en ambitie 
kan overbrengen op iedereen die van dansen houdt. Ze hecht veel belang aan techniek maar 
de liefde voor dans staat centraal in al haar lessen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sessie 3: 11.30 – 12.30 uur 

 

ZAAL OMSCHRIJVING LESGEVER DANCE CLASS 

ZAAL 1 Local Tonic Eva De Waelle 

Bij Local Tonic of BBB (borst, billen, buik) doen we aan figuurtraining en spieroefeningen op 
hippe muziek, specifiek gericht op de moeilijke zones van het lichaam. 
In deze sessie wordt een voorbeeldles gegeven + uitleg over hoe je een les opbouwt en 
voorbereidt. 

ZAAL 2 Hip hop advanced Bruce Blanchard 

Bruce Blanchard groeide op in een Afrikaanse cultuur waar dans een belangrijke rol speelt, in 
1993 begon hij Hip Hop te dansen. Bruce is een choreograaf, art director en een danser met 
een rijk artistiek palmares waarmee hij internationaal bekend staat, vooral om zijn unieke stijl. 
Hij won verschillende Hip Hop dance battles en gaf masterclasses over de hele wereld. Hij is 
de enige persoon in België die les heeft gegeven aan het Broadie Dance Center NY, 
Boogiezone LA en die jurylid was bij "Juste Debout", het grootste Hip Hop-evenement ter 
wereld in Bercy. Hij deelt zijn energie en creativiteit graag met andere artiesten over de hele 
wereld. 

ZAAL 3 Modern Jazz Bram De Beul 
In deze les combineren we de muzikaliteit van jazzdans, met meer moderne bewegingstaal.  
De focus ligt op technische onderbouwing van deze bewegingen (landen van sprong, correcte 
spierspanning, posities/plaatsing, flow,…) zonder daarbij het dansplezier te verliezen. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sessie 4: 13.15 – 14.45 uur 

 

ZAAL OMSCHRIJVING LESGEVER DANCE CLASS 

ZAAL 1 Kleuterdans Eva De Waelle 

Peuters en kleuters zijn net zoals een spons. Ze nemen heel veel, heel snel op. 
Dansen is iets spontaan, iets natuurljik, ze bewegen al op muziek van jongs af aan. Doch is 
leren dansen meer dan een muziekje opleggen alleen. Het is een proces van spelend dansen, 
waarbij ze zich creatief leren uitdrukken op muziek en waarbij de nadruk ligt op hun 
motorische ontwikkeling. 
Het is dus de bedoeling om tijdens je les de peuter en/of kleuter op een speelse manier aan 
het dansen/ bewegen te krijgen. In deze sessie krijgen jullie voorbeeldoefeningen, spelletjes 
en dansjes + uitleg hoe je een les opbouwt en voorbereidt. 

ZAAL 2 Afro Fusion  Fundi Omari 
Choreo gemaakt door combinaties van basispasjes van verschillende dansstijlen (hip hop & 
Afro dans). 
We spelen ook met de muzikaliteit, de les wordt gegeven in een leuke sfeer! 

ZAAL 3 Modern  Elke Vandeneede 

Tijdens deze sessie gaan we samen een choreografie aanmaken. Je krijgt dansmateriaal 
aangeleerd en gaat ook zelf aan de slag. Hoe ontdekken we nieuwe bewegingen, waar komt 
onze inspiratie vandaan, wat geeft ons een vrij gevoel. Kom mee creatief zijn! Dans en 
geniet! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sessie 4: 15.00 – 16.00 uur 

ZAAL OMSCHRIJVING LESGEVER DANCE CLASS 

ZAAL 1 Housedance Azzedine Benzaza 

Je kent Azzedine Benzaza waarschijnlijk het best als de voormalige wereldkampioen 
hiphop. Maar de 41-jarige Belgische choreograaf met Algerijnse roots begon als kleine 
jongen reeds te dansen. Al vroeg in zijn leven raakte hij gefascineerd door de kracht van 
street dance en door de ongekende uitstraling van zijn dansidolen. Hij begon als een 
stagiair in breakdance en groeide vervolgens door om binnen hiphop zijn eigen unieke stijl 
te creëren. 
Azzedine heeft deelgenomen aan verschillende (mode) shows, musicals en 
televisieprogramma's. Zijn iconische hiphop-status heeft ertoe geleid dat hij kon 
samenwerken met enkele van de beste artiesten ter wereld. Zo was hij de choreograaf van 
Lauren Hill, The Game, Craig David, Busta Rhymes, Marilyn Manson, Technotronic en vele 
anderen. Zijn internationale carrière droeg bij tot de oprichting van zijn gerenommeerde 
en prijswinnende dansschool AZ-ART in Gent. 
Als personal coach houdt hij ervan mensen op te leiden met een diverse fysieke, culturele, 
etnische en raciale achtergrond. Zijn sessies zijn spannend en hartverwarmend èn bewijzen 
dat Azzedine een topchoreograaf is! 

ZAAL 2 Latin Hip Hop Fundi Omari 
Choreo gemaakt door combinaties van basispasjes van elke stijl (hip hop & Latin dans). 
We spelen ook met de muzikaliteit, de les wordt gegeven in een leuke sfeer. 

ZAAL 3 Modern Contemporary Anneke Ghysens 
Anneke Ghysens werd bekend bij het grote publiek door haar deelname aan So You Think 
You Can Dance. Met haar expressieve uitstraling is ze gespecialiseerd in moderne dans.  

 

 

 


