AFSPRAKEN DANS
Welkom aan de dansafdeling van de Kunstacademie van Zaventem!
Dansplezier, een goede techniek, coördinatie, flexibiliteit, muzikaliteit, podiumervaring, teamwork en
discipline...
Deze doelstellingen vragen een serieuze inspanning van zowel leerling als leraar.
Afspraken over gedrag en kledij zijn daarom extra belangrijk.
Goede afspraken maken goede vrienden!

KLEDIJ
-

-

-

Het uniform is verplicht om deel te kunnen nemen aan de lessen.
Je kan je dansbenodigdheden aankopen via de docent in de eerste week van september. Schrijf
onmiddellijk je naam op alle kledij zodat vergeten items kunnen worden terugbezorgd.
Juwelen laat je best thuis. Ze zijn zowel in de les als op optredens verboden.
Onder het balletpak worden er geen andere kledingstukken gedragen (ook geen slipje)
Lange haren draag je in een dotje,
Kortere haren in een staart (of 2 staartjes).
Benodigdheden voor een dot: een sterke elastiek, een haarkleurig haarnetje en veel openstaande
schuivertjes.
Hygiëne erg belangrijk, aangezien er veel gezweet wordt in de dansles. Draag deodorant als
nodig.
Collants en stoffen schoentjes mogen ook in de wasmachine (niet in de droogtrommel), leren
schoentjes niet...

AANWEZIGHEID
Je wordt verzocht regelmatig in de les aanwezig te zijn.
Als je uitzonderlijk niet aanwezig kan zijn, laat je dit steeds weten aan het secretariaat, je docent
of via dans@academiezaventem.be.
Ben je 3 opeenvolgende lessen afwezig zonder attest, dan ben je wettelijk niet in orde en kan je
geweigerd worden de lessen nog te volgen of deel te nemen aan voorstellingen.

ETEN & DRINKEN
-

Breng enkel water mee naar de dansles, liefst in een herbruikbare drinkbus, voorzien van je
naam.
Je mag niet snoepen of kauwen tijdens de les.
Eten en drinken kan tijdens de pauzes, voor of na de les.
Eet niet in de kleedkamer, wel in de inkomhal.
Afval doe je netjes in de sorteervuilbak.

WAARDEVOLLE VOORWERPEN
-

-

Het gebruik van je gsm in de danszaal is verboden.
Je kan hem wel meebrengen in de klas, in vliegtuigmodus of uitstand, en op de daartoe
voorziene plaats leggen.
Juwelen laat je best thuis.

GEBRUIK VAN DANSZAAL, SANITAIR EN KLEEDKAMERS
-

Wees rustig en stil in de kleedkamer zodat je de andere lessen niet stoort.
Bereid je voor op de les: warm je lichaam op en zorg voor de nodige concentratie.
Draag zorg voor het materiaal dat je mag gebruiken. Laat de ruimtes ordelijk en netjes achter.
Ouders en begeleiders mogen de dansers afzetten en opwachten in de inkomhal. Ze komen niet
in de kleedkamer.

GEDRAG/HOUDING
-

-

Kauwgom eten, eten, drinken, babbelen, zomaar gaan zitten, aan de barre hangen, de studio in
en uit lopen, tegen de muur of de spiegels leunen, of op de piano spelen,... is even onacceptabel
in de dansles als het zou zijn op een podium voor publiek.
Laten we de dansles beschouwen als een ritueel. Ons gedrag in de les zou even
verantwoordelijk, gedisciplineerd en serieus moeten zijn als dat van professionelen op een
podium voor een publiek. Zo wordt de dansstudio een plek om te oefenen, te proberen, te
ontdekken, te groeien en grenzen te verleggen...

Aarzel niet om ons te contacteren als je nog vragen hebt!
dans@academiezaventem.be

We wensen jullie alvast een fijn jaar en veel dansplezier toe!
De dansdocenten

