Beste leerling Dans
Beste ouders
In het nieuwe schooljaar stroom je door naar een nieuwe graad in onze Academie. In elke nieuwe graad veranderen er enkele
dingen, daarom bezorgen we je deze brief om je te informeren over de opties en het verloop van de volgende jaren in de opleiding
Dans.
Verloop leerjaren
Graad 2
Jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar volgen les in Graad 2. Gedurende 4 jaren kom je tweemaal per week een uur naar de
balletzaal om verder te werken aan je klassieke ballettechniek.
Dankzij de twee lessen per week ga je snel vooruit en kunnen we elk jaar veel nieuwe, leuke en sierlijke bewegingen bijleren.
Op creatief vlak leer je zelfzeker te worden en je leert ook een choreografie te bedenken die je zelf uitvoert. Naast klassiek ballet maak
je ook kennis met moderne dans en de dansstijlen van nu.
Graad 3
Na graad 2 stroom je door naar de derde graad. Deze graad bestaat uit 3 leerjaren en je krijgt wekelijks 2,5 uren les, opgesplitst in één
les van 1 uur en één les van 1,5 uur. Je kan nu ook de keuze maken tussen Klassieke of Moderne Dans.
In de richting Klassieke Dans bouwen we verder met nieuwe en meer uitdagende balletbewegingen zoals pirouettes en grote
sprongen. Meisjes starten in deze graad met de techniek van de pointes, voor jongens zal krachttraining belangrijk worden.
In de richting Moderne Dans vertrekken we vanuit een technische basis en verkennen we meer natuurlijke bewegingen.
Naast sprongen en draaien, komen ook grondoefeningen aan bod. Je leert een eigen danstaal te maken en je verdiept je verder in
improvisatie en partnerwerk.
Graad 4
In graad 4 maak je je opleiding dans aan onze academie compleet. In deze laatste fase van 3 leerjaren volg je wekelijks 3 uur les,
twee keer per week een les van 1.5 uur.
Je kan in graad 4 kiezen voor de richtingen vertolkend danser of creërend danser. In praktijk wordt in eerste instantie de optie
‘vertolkend’ aangeboden. Je zet dan je opleiding verder met moeilijkere combinaties en een hoger tempo, je maakt kennis met het
rijke klassieke ballet-repertoire en je voert zelfs enkele variaties, fragmenten en balletten zelf uit. In sommige gevallen doe je dat met
pointes.
In de optie ‘creërend’ zet je je opleiding om in een project dat je zelf in handen neemt. Je krijgt hiervoor naast je leerkracht dans ook
ondersteuning van het kernteam en directie van de academie.
Specialisatie
Naast of na je opleiding graad 4 aan onze academie kan je kiezen voor een specialisatie. In de specialisatie wordt op maat gewerkt
en kan je je eigen talent, persoonlijkheid en creativiteit volop inzetten. Je wordt technisch uitgedaagd, je kan je persoonlijke stempel
drukken op het klassieke ballet-repertoire en je krijgt meer kansen om podiumervaring op te doen. Een specialisatie duurt twee jaar
met wekelijks 2 uren les. Voor meer informatie kan je terecht bij je leerkracht.
Talententraject
Voor leerlingen die later willen doorstromen naar een professionele opleiding als danser of als dansleerkracht organiseren we in onze
academie een Talententraject. Je wordt dan voorbereid op hogere studies dans, je krijgt informatie over de opleidingen die je kan
volgen in België en andere landen, je kan deelnemen aan internationale danswedstrijden en je krijgt een wild card om allerlei lessen in
onze academie te bezoeken, ook in de domeinen muziek en woord. Het talententraject wordt aangeboden in graad 4 en in
bepaalde gevallen in graad 3 en zelfs graad 2. Voor meer informatie kan je terecht bij je leerkracht.

Praktische informatie
Kledij en haartooi
De leerlingen worden wekelijks in verplicht uniform verwacht met voor de meisjes de haren verzorgd bij elkaar in een dot.
Het uniform is niet voor elke klas hetzelfde. Aan het begin van het schooljaar krijg je van je leraar meer info over wat je nodig hebt en
waar je dit kan verkrijgen. Ben je nieuw, doe je een proefles en heb je nog geen danskledij? Dan is het voldoende om gemakkelijke
kledij aan te trekken (bv. een legging en topje) en breng zeker ook sokjes mee naar de les.
Toonmomenten/Voorstellingen
Tijdens het schooljaar worden er verschillende toonmomenten voorzien in verschillende vormen. Dit kan een openles zijn in de klas, een
kleine of grote voorstelling op het podium of een deelname aan de Academie musical. Wanneer we meewerken aan een voorstelling
oefenen we eerst in onze danszaal en als het bijna zover is ook op het podium. Uiteraard horen make-up, kostuums en haaraccessoires
er allemaal bij.
Inschrijven
Je kan reeds inschrijven voor volgend schooljaar via www.mijnacademie.be
Lukt dit niet? Het secretariaat helpt je graag verder per telefoon (011 42 42 77) of per mail (secretariaat@academieberingen.be).
We zijn van maandag tot vrijdag bereikbaar van 9u tot 12u en van 15u tot 20u en op zaterdag van 9u tot 12u.
Tijdens de zomervakantie zijn we tot 7 juli bereikbaar van 9u tot 12u (uitgezonderd zo.) en vanaf 25 augustus van 9u tot 12u
(uitgezonderd zo). Vanaf 1 september gelden terug de normale openingsuren.
Tarieven schooljaar 2021 - 2022
· 77 euro voor leerlingen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt
· 53 euro voor leerlingen die de leeftijd van 18 jaar niet hebben bereikt en met recht op het verminderde inschrijvingsgeld
· 143 euro voor leerlingen tussen de 18 en 25 jaar en leerlingen ouder dan 25 jaar met recht op het verminderde inschrijvingsgeld
· 328 euro voor leerlingen van 25 jaar en ouder
· 53 euro per extra gevolgde optie binnen dezelfde richting (bv. in Muziek: een tweede instrument of zowel Klassiek als PopJazz,…)
De tarieven zijn inclusief 8 euro voor tussenkomst in administratieve kosten, auteursrechten, Semu en Sabam. Deze toeslag
wordt per leerling per optie aangerekend.
Misschien heb je recht op een verminderd tarief? Gelieve dan een geldig attest te bezorgen.
Je kan kiezen voor een gespreide betaling met een voorschot van 25 euro (100 euro voor volwassenen). In september betaal
je het restbedrag. Inschrijven kan tot ten laatste 30 september.
Als je een voorschot of het volledige bedrag betaalt voor 30 juni, krijg je voorrang in de lessenrooster.
Nieuwe leerlingen kunnen in september gratis proeflessen volgen. Je schrijft hiervoor in via mijnacademie.be; je betaalt nog
niet maar wel ten laatste op 30 september als je beslist definitief in te schrijven.
Voor kinderen en volwassenen met specifieke onderwijsbehoeften, is er aangepast muziekonderwijs ‘Muziek op Maat’.
Meer informatie: Academie Beringen, Harpstraat 14, 3582 Koersel
Tel. 011 42 42 77
E-mail: secretariaat@academieberingen.be
Website: www.academieberingen.be & www.academieberingentalent.com
Facebook: Academie Beringen

Alvast van harte welkom in Academie Beringen!
Vriendelijke groeten
Het Academie Team
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