Aanbod voor kinderen van het Nokkenwiel

Binnenkort kan je via Kunstkanjers kennis maken met 2 verschillende dansvormen in samenwerking met YVDance. Yvonne Verschoor en Ben Kooijman nemen je mee in de wereld van

Breakdance en Streetdance
Breakdance onder leiding van Ben Kooijman 8, 15 en 22 februari 2018,
15:30 tot 16:30 uur
Breakdance komt uit Amerika, aanhangers waren vooral jongeren uit de
getto’s, die weinig kans hadden in de maatschappij. Zij daagde andere bendes
uit, maar in plaats van vechten probeerde zij te winnen met steeds
overtreffende dansen en passen. Kortom het is dus eigenlijk een schijngevecht
met de meest coole bewegingen. Zo’n gevecht wordt in breakdance een ‘battle’ genoemd. Breakdance wordt
vaak door mannen en jongens beoefend maar inmiddels zijn er ook al veel dames die de dansvorm opgepakt
hebben. De muziek is vaak hiphop of breakbeat, maar in feite kunnen alle muzieksoorten gebruikt worden.

Streetdance onder leiding van Yvonne Verschoor 8, 15, en 22 maart 2018
15:30 tot 16:30 uur
Streetdance is eigenlijk een verzamelnaam voor heel veel dansvormen. Het heeft
invloeden van de hiphop/urbancultuur tot jazzdance. Streetdance is ontwikkeld op
straat, in clubs en op middelbare scholen van Amerika. Tegenwoordig kan het
gezien worden als een onderdeel van de hiphop en funkdance stijlen, die hun
oorsprong al in de zeventiger jaren hadden. Streetdance is ‘bouncen’ op de beat”
en is een geweldige combinatie van techniek, pasjes en ritmegevoel. Doordat er
zoveel dansvormen gebruikt worden, is de muziek ook heel divers!
In 6 weken tijd leer je de basis van breakdance en streetdance. Uiteraard leer
je twee dansjes (een breakdance dans en streetdance dans) Je zult ervaren
wat de verschillen zijn tussen deze vormen en ja het zou zo maar eens
kunnen dat jij al op je hoofd kunt staan! Wij hopen jullie allemaal te zien!
Inschrijven: pieterjan@onderwijs-tobe.nl
Leeftijd: 8 -12 jaar

