
Workshopweekend bij Dansstudio Flex! 
 In het weekend van 13 en 14 augustus zijn er verschillende workshops te volgen bij Dansstudio Flex. Dit jaar worden deze gegeven door Kyra Jongenelen, Youri Jongenelen en Julia Zuurbier.  Kyra heeft haar opleiding gevolgd aan het Nova College Dans te Haarlem. Daar kwam zijn onder andere in aanraking met de folklore wereld. Ze heeft lesgegeven in de stijlen modern, klassiek en werelddans. Momenteel danst ze bij de volksdansgroep Radost in Delft.  Youri heeft zijn opleiding gevolgd aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en heeft daarna een opleiding volksdans gevolgd aan de Hongaarse Dansacademie in Boedapest. Hij heeft gedanst bij het Internationaal Danstheater in Amsterdam en danst momenteel bij De Dutch Junior Dance Division in Den Haag. Julia is opgeleid aan de Nationale Balletacademie in Amsterdam. Na een jaar een docentenopleiding aan de International Dance Teachers Association te hebben gevolgd, danst zij nu bij De Dutch Junior Dance Division in Den Haag.   De volgende workshops worden gegeven:  

 Ballet tot 15 jaar, met eventueel aansluitend een spitzenles; 
 Ballet 15+ (gevorderden), met eventueel aansluitend een spitzenles; 
 Werelddans tot 15 jaar (beginners); 
 Werelddans 15+ (beginners); 
 Repertoire 15+ (intermediate/gevorderden).   Het rooster voor beide dagen is als volgt: 

Tijd: Les: Docent: 
11:30 – 12:45 uur Ballet 15+ Youri 
12:45 – 13:15 uur Spitzen 15+ Julia 
12:45 – 14:00 uur Ballet tot 15 jaar Youri 
14:00 – 14:30 uur Spitzen tot 15 jaar Julia 
14:00 – 15:15 uur Werelddans 15+ Kyra 
15:15 – 16:30 uur Werelddans tot 15 jaar Kyra 
15:30 – 16:45 uur Repertoire 15+  Julia 
          De lessen duren 1 uur en 15 minuten en kosten € 10,00. De spitzenlessen duren 30 minuten en kosten € 4,00. Bij drie lessen of meer (exclusief spitzenles) geldt een korting van 20%.  Opgeven of meer informatie via: dansstudioflex87@gmail.com. Geef a.u.b. duidelijk aan welke lessen je op welke dagen wilt volgen. N.B. Het doorgaan van de workshops is afhankelijk van het aantal aanmeldingen, dus geef je tijdig op!  Hopelijk zien we jullie dan! 


