DANS
WEGWIJZER VIERDE GRAAD

Studierichting CREËREND DANSER
voor leerlingen die de competenties van de vierde graad vertolkend danser hebben
jongeren vanaf 18 jaar - duur 3 jaar - 3u per week
In de studierichting CREËREND DANSER ligt de nadruk op het verder uitdiepen van je persoonlijke kwaliteiten, inzichten en
vaardigheden als creatieve artiest.
Je verruimt je kennis over dans en cultuur en ontwikkelt zo een eigen smaak.
Zo word je uitgedaagd tot het ontwikkelen van herkenbare artistieke kleuren in je bewegingstaal: een eigen stijl.
Je zelfstandigheid neemt toe en je ontwikkelt het vermogen om tijdens voorstellingen en toonmomenten professioneel te handelen.
Je neemt je verantwoordelijkheden zowel voor jezelf als voor de groep, zoals een echte artiest.
Interdisciplinair werk bevordert je veelzijdigheid als kunstenaar.

OPTIE KLASSIEKE DANS
Vakken: Danslab klassieke dans (1,5u) en Danslab klassieke dans of Danslab klassieke dans Pointes (1,5u)

OPTIE HEDENDAAGSE DANS
Vakken: Danslab hedendaagse dans (1,5u) en Danslab klassieke dans (1,5u) of Improvisatie-Compositie (2u)

Studierichting CHOREOGRAAF
voor leerlingen die de competenties van de vierde graad vertolkend danser hebben
jongeren vanaf 18 jaar - duur 3 jaar - 3u per week
Vakken: Danscompositie en -improvisatie (2u) en Scenografie (1u)

Schuilt er een maker in jou?
In de studierichting CHOREOGRAAF ben jij de creërende factor binnen de dans. Het programma van de choreografie-afdeling is
ontworpen om bewegingsmakers uit te dagen en te ondersteunen bij het uitvoeren van onderzoek binnen hun eigen fascinaties als
creërend danser. De opleiding vindt plaats in een veilige leeromgeving waarin je een breed palet aan choreografische methodes en
disciplines binnen de danskunst aangereikt krijgt. Je ontdekt het repertoire van de meest bekende choreografen tot nieuw
opkomende makers. In het programma onderzoeken we verschillende creatieve domeinen en zal je je kennis verruimen over de
vertakkingen van het makerschap zoals improvisatie, compositie, scenografie, muziek- en dansanalyse, licht, geluid, etc.
Naast deze facetten geniet je van de vakken hedendaagse en klassieke dans, die je technische basis versterken als danser. Terwijl
word je ondersteund in het verder ontwikkelen van jouw visie en persoonlijke bewegingstaal. Je bent verantwoordelijk voor het
vormgeven van de inhoud van uitdagende compositieopdrachten en voor het creëren van een productieve leercurve, individueel of
met medestudenten uit de opleiding.
Binnen de choreografie-opleiding wordt de nadruk gelegd op:
-

Het ontwikkelen van een eigen bewegingstaal met eigen choreografische principes
Het ontwikkelen van een kritische en reflectieve houding tegenover je eigen werk en dat van je medestudenten
Het verruimen van je kennis over de theoretische, technologische en ontwerpgerichte bouwstenen van choreografie
Het vermogen om te experimenten/ improviseren rond artistieke ideeën en dat om te zetten naar creatieve productie
Het creëren van een portfolio aan eigen gemaakt repertoire
De durf en de kans om je eigen werk te presenteren aan een publiek

