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Voor alle belangstellenden, 

 

 

Binnenkort starten wij met een nieuw wedstrijd/demo team. Dit team zal zich richten op de danscategorie 

HIP HOP in de breedste zin van het woord. In de lessen zullen urban, lyrical, popping, locking, 

breakdance en nog veel meer stromingen van hip hop aan bod komen.  

 

Voor dit team zullen audities gedaan moeten worden. Omdat veel wedstrijden leeftijdsgebonden zijn, 

starten we met een groep voor 16 jarigen en ouder. Dit betekent niet dat jongere dansers geen kans 

maken.  

Iedereen van 12 jaar en ouder mag auditie komen doen. Ben je goed genoeg, wordt je gewoon toegelaten.  

Alle demo’s die we doen, doe je dan uiteraard ook mee. Echter kan het zijn dat je bij sommige wedstrijden 

nog niet mag meedoen. Maar vaak mag je als jonger persoon wel met oudere dansers meedansen.  

 

Wel stellen wij wat voorwaarden aan de lessen voor dit team.  

 

De lessen vinden plaats in de studio in Puttershoek, op zaterdag van 10:30 tot 12:30 uur. 

Michell Hiwat is de dansdocent van dit team. Ook kan het voorkomen dat andere docenten de les 

overnemen om jullie extra te trainen op bepaalde technieken.  

In de twee uur les, zit ook een half uur verplicht fitness. Iedere danser krijgt een persoonlijk 

trainingsschema dat uitgevoerd wordt van 10:30 tot 11:00 uur in de fitness ruimte onder begeleiding van 

Sandra Kooijman of Jonna van Aalst. Dit trainingsschema wordt afgestemd op de danstrainingen en zijn 

bedoeld om je zwakkere spiergroepen te trainen en natuurlijk blessures te voorkomen.  

 

De audities zijn op zaterdag 11 november 2017 vanaf 11:00 uur tot 14:00 uur  

 

Bij de auditie zal een basis choreo aangeleerd worden door Michell die iedereen moet doen. Daarnaast 

wordt er van je verwacht dat je een eigen choreo van max. 1 minuut laat zien. Laat vooral je eigen stijl 

zien. Ook als je nog niet veel ervaring hebt in het maken van choreo’s op hip hop gebied, laat zien wat je 

kan.  

 

De kosten voor deelname aan dit wedstrijd team bedragen: € 400,00 per jaar. In basis heb je alle 

zaterdagen les, uitgezonderd feestdagen, de kerstvakantie en de zomervakantie.  

Wel kun je op de zaterdagen dat er geen les is gewoon komen trainen in de fitness.  

 

Volg je al lessen bij ons, betaal je € 350,00 per jaar.  

 

Alle overige kosten, inschrijfgelden, kleding voor shows etc. komen dan voor onze rekening. U hoeft dus 

geen extra kosten te verwachten gedurende het jaar.  

 

Inschrijven voor de audities kan via info@sportstudiobinnenmaas.nl of door je aan te melden op de lijst bij 

de balie van de sportstudio. Inschrijven kan tot vrijdag 10 november 12:00 uur.  
 

Met vriendelijke groet 

Sport- en Dansstudio Binnenmaas 

Jonna van Aalst & Michell Hiwat.  
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