ZOMER 2020 met Dance Innovation
Dance Innovation organiseert dit jaar voor het hele westland en omstreken super leuke
zomervakantie activiteiten. We bieden verschillende workshops aan voor verschillende
leeftijden. En voor de echte diehards is komt er weer een Dans3Daagse (inmiddels wordt deze
alweer voor de 9e keer georganiseerd!) Alle dagen zitten vol met dans, creativiteit en
gezelligheid!
Heb jij dus geen zin om stil te zitten deze zomer? Dan ben je bij ons aan het goede adres!
Dit jaar hebben we de activiteiten verspreid over de eerste 2 weken van de zomervakantie.
De eerste week beginnen we met verschillende workshopdagen in verschillende thema’s. Ook
gaan we aan de slag met het maken van een te gekke concept video voor de oudere
dansliefhebbers!

ROOSTER ZOMER 2020:
Zomervakantie workshops in week 1
Ballerina Girls
Maandag 20 juli
Groep 1: 5 t/m 7 jaar
Groep 2: 8 t/m 12 jaar
08.30u - 14.30u
Urban Kids
Dinsdag 21 juli
Groep 1: 5 t/m 7 jaar
Groep 2: 8 t/m 12 jaar
08.30u - 14.30u
Concept video Teens 13+
Maandag 20 juli - Deel 1
19.00u - 21.00u
Dinsdag 21 juli - Deel 2
18.00u - 20.00u
Singer Songwriter
Woensdag 22 juli
Groep 1: 7 tot 10 jaar
Groep 2: 11 tot 13 jaar
08.30u - 14.30u

Uitleg over de workshops:
Ballerina Girls - We starten de dag om 08.30u met een leuke warming-up om lekker wakker te
worden. Daarna ga je samen met de balletjuf aan de slag voor een mooie ballet dans die we
aan het eind van de dag gaan opnemen. Je krijgt ook nog een creatieve workshop waarin wie
iets leuks gaan maken in het thema van ballet. Deze dag zorgen wij voor de lunch, drinken en
wat lekkers tussendoor! Zit jij al op balletles of zou je graag voor 1 dag een ballerina willen zijn?
Geef je dan nu op voor de ballerina dansdag!
Urban Kids - Hou jij ook van stoere moves? Dan is deze dansdag echt iets voor jou! Je krijgt
van de juf stoere danspasjes aangeleerd en jullie gaan werken aan een coole dans die we aan
het eind van de dag gaan opnemen. Tijdens deze dag gaan we ook aan de slag met een
creatieve workshop en wordt je heel dag goed verzorgd met een lunch, lekkere tussendoortjes
en drinken. Ben je ook benieuwd wat Urban is of heb jij al les in de urban stijl? Dans dan lekker
mee met ons!
Concept Video Teens - Tijdens deze avonden gaan we aan de slag met een concept video. Wat
houdt een concept video in? Je krijgt een choreografie aangeleerd door Lody van Naerssen
(Performer and Choreographer) Dit gaan we op een toffe locatie opnemen door een
professionele videograaf van verschillende kanten en daarna ge-edit als een echte videoclip.
Op dag 1 geeft de docent in overleg met de groep styling tips om ervoor te zorgen dat jullie de
volgende dag er tip-top uitzien voor het maken van de video. De tweede avond beginnen we
gezellig met een gezamenlijk diner (lekker snacken verzorgd door ons) en daarna ga je weer
aan de slag met Lody. Je kan rekenen op een professioneel eindresultaat die je ook nog eens in
jouw inbox gaat ontvangen na afloop. Geef je snel op en dan ziet Lody jou graag op 20 en 21
juli!
Singer Songwriter - Samen met Vivian (zangeres van o.a. The Voice of Holland 2014) gaan jullie
werken aan jullie zangkunsten. Bij jullie eigen geschreven nummer hoort natuurlijk ook een
spetterende choreografie. Aan het eind van de dag gaan we voor elkaar optreden en wordt het
ook opgenomen samen met een producer, zodat jullie ouders het ook kunnen zien en horen.
Deze dag zorgen wij voor de lunch, drinken en wat lekkers tussendoor!
De kosten van alle zomervakantie activiteiten:
Ballerina Girls € 30,Urban Kids € 30,Concept Video Teens € 40,Singer Songwriter € 45,Dans3Daagse € 175,-

Dans3Daagse 2020
In de tweede week hebben we DE Dans3Daagse voor de leeftijd 7 t/m 13 jaar. Tijdens deze 3
lange dagen volg je in verschillende dansstijlen workshops. Meerdere professionele docenten
komen naar de Dans3Daagse om met ons te werken naar een spetterende eindpresentatie.
Naast de dansworkshops hebben we ook altijd creatieve workshops. Dit jaar in het programma
opgenomen: Tie Dye shirts maken en graffiti spuiten! Dit allemaal gaan uitvoeren op de laatste
dag. We laten het echt voelen alsof je on stage bent, in een kostuum, met licht en geluid. We
nemen de hele show op en zullen het na afloop met iedereen delen zodat jullie thuis nog
kunnen genieten van het eindresultaat. Ben jij gek van dansen en performen en wil je jezelf
uitdagen? Meld je dan snel aan voor dit totaal pakket!
Dans3Daagse in week 2
Maandag 27 juli
08.30u - 16.30u
Dinsdag 28 juli
08.30u - 16.30u
Woensdag 29 juli
09.30u - 19.30u
Belangrijk om te weten voor de dans3daagse:
• Voor lunch, gezonde tussendoortjes, voldoende drinken en wat lekkers worden elke dag
gezorgd.
• Het programma van de eerste 2 dagen is van 09.00u - 16.00u. Kinderen zijn welkom vanaf
08.30u en kunnen tot 16.30u worden opgehaald.
• De 3e dag begint het programma 10.00u en gaan we in de avond de voorstelling doen.
Helaas wel zonder publiek maar wel op een toffe locatie met echt licht en geluid. Er komt een
professionele videograaf om alles vast te leggen en samen met de technicus en alle
docenten zullen we dit tot een te gek eindresultaat brengen. Na afloop sturen we deze toe
aan alle leerlingen zodat jullie thuis nog met elkaar kunnen genieten van dit geweldige
eindresultaat.
• Er zijn 2 groepen, ingedeeld op leeftijd en niveau.
• Beide groepen krijgen vaste begeleiding voor de gehele 3 dagen.
• We beloven dat het 3 SUPER leuke dagen worden.
Kosten Dans3Daagse € 175,Locatie van de zomervakantie activiteiten:
Sportpark VV Lyra
Veilingweg 26 in De Lier
Schrijf je nu in voor één of meerdere zomeractiviteiten via de mail:
anouk@danceinnovation.nl
Graag deze gegevens erbij vermelden:
Naam van deelnemer:
Leeftijd:
Naam activiteit:

Aanmelden kan tot 1 juli.
Side note: De activiteiten zullen doorgaan bij voldoende aanmeldingen en dit laten we jullie
uiterlijk twee weken van tevoren weten.

