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Dansklas

als je graag danst

Dans je heel graag of wil je van dansen je
beroep maken? Dan kun je je opgeven voor
de dansklas. Dat is een mavo-, mavo/havo- of
havo-vwo-brugklas waarin je naast de gewone
lessen 5 lesuren per week dans als vak hebt.
Je krijgt les van ervaren dansdocenten.
In het eerste jaar krijg je jazz/showdance, klassieke dans, moderne dans,
streetdance, improvisatie en drama.
Urban dance en tapdance komen
er in het tweede jaar bij.

Dansklas

Als je graag danst
Dansen leer je in de praktijk. Je hebt geen
lesboeken en je hebt geen proefwerken. Wel is er
twee keer per jaar een testles. Dan bekijken alle
dansdocenten hoe jij en je klasgenoten zich
ontwikkelen in de verschillende dansstijlen.

Bijzondere dansuitstapjes

Met de klas bezoek je het theater om een dansvoorstelling te zien. In de brugklas ga je in het voorjaar
met alle dansleerlingen op culturele werkweek,
bijvoorbeeld naar Antwerpen. Je bezoekt leuke
voorstellingen en een dansworkshop.
Aan het eind van elk schooljaar geven alle dans
klassen een voorstelling in de Stadsschouwburg
Velsen. Daar laat je aan het publiek zien wat je hebt
geleerd. Het is altijd een spannend, maar ook een
spetterend moment!

Wanneer word je
toegelaten?

• Je hebt schooladvies mavo, havo of vwo nodig.
•	Je doet auditie. Je wordt beoordeeld op motivatie,
talent, natuurlijk dansgevoel, lenigheid, muzikaliteit
en opnamevaardigheid. Opnamevaardigheid is
het vermogen om danspassen snel te leren.
•	Ook laat een fysiotherapeut je oefeningen doen
om te zien of je het dansvak fysiek aankan.
Dansen vraagt namelijk een goede conditie,
kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen.

Hoe verder na het examen?
Als je je diploma hebt met een voldoende voor
dans, ben je goed voorbereid op een vervolgopleiding dans aan het mbo of hbo. Je kunt dan
vol vertrouwen auditie doen.

Dans als examenvak

In de bovenbouw is dans een volwaardig vak met
praktijk- en theorielessen. De theorielessen gaan
onder andere over hoe je blessures voorkomt
en over gezonde voeding, maar ook over
dansgeschiedenis (vanaf 3 mavo) en kunst
algemeen (vanaf 4 havo en 4 vwo). Het dansexamen
bestaat uit een praktijk- en een theoriedeel.
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“Ik vond het altijd al leuk om te dansen, maar ik doe
het nu voor het eerst. In deze klas zijn er nog twee
zonder danservaring. Dat is niet erg, want we
beginnen allemaal met de basis van dans. In het
begin vond ik de lessen moeilijk. Je moet allerlei
pasjes leren, het gaat heel snel en er komt steeds
wat bij. We hebben twee ochtenden in de week
dans. Ik weet niet eens of we meer uren hebben
dan gewone klassen. Dansen voelt niet
als les, ik vind het gewoon leuk.”

