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Website: www.balletschool-horst.com
Facebook pagina: Balletschool Horst
Like onze Facebook pagina. Hierop kun je alle laatste nieuwtjes van
onze balletschool lezen.
Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u uw kind aanmelden voor balletles
dan kunt u contact opnemen met het bestuur via
balletschoolhorst@gmail.com (niet gebruiken voor afmelding voor een
les).

Rabobank Horst rekeningnummer: NL93RABO 01236.81.626

Deze informatiegids is samengesteld ten behoeve van alle leerlingen van
de Balletschool Horst en hun ouders. De inhoud omvat algemene
informatie over klassiek ballet en jazz ballet.

ALGEMENE INFORMATIE
Coronamaatregelen.
Onlangs heeft u een nieuwsbrief ontvangen met de RIVM richtlijnen in
verband met het coronavirus. Deze zijn nog steeds van toepassing.
Zodra daar enige wijzigingen in plaats vinden informeren wij u hierover.
C.C. ‘t Gasthoes.
Vooralsnog is 1 mei 2021 de geplande datum voor de heropening van
C.C. ‘t Gasthoes. Tot die tijd mogen wij nog gebruik maken van de
huidige locatie aan de Loevestraat 37, 5961 TW in Horst.
Zodra het mogelijk is in het nieuwe Gasthoes, willen wij jullie graag
uitnodigen voor een voorstelling. Details volgen nog.
Bestuursleden Stichting Balletschool Horst.
Riky Schatorje-Buijssen heeft aangegeven vanaf het nieuwe lesjaar
2020/2021 het voorzitterschap neer te leggen.
Wij danken haar voor haar tomeloze inzet tijdens alle jaren waarin zij
voor de Balletschool actief is geweest.
Dit betekent dat voor het voortbestaan van Stichting Balletschool Horst
wij dringend op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden.
AANMELDEN EN INDELING KLASSIEK BALLET
De Stichting Balletschool Horst biedt aan kinderen vanaf 3 jaar de
gelegenheid tot deelname aan klassiek ballet. De leerlingen worden
ingedeeld in kleinere groepen. De indeling is gebaseerd op leeftijd, aanleg
en vaardigheid. Peuterballet is vanaf 3 jaar en zal bij genoeg
aanmeldingen op woensdagmiddag worden gegeven. Aanmelden via
balletschoolhorst@gmail.com of bel met Christianne Riswick telefoon:
077-3984335.
AANMELDEN EN INDELING JAZZ-DANS
Op dit moment is er alleen de mogelijkheid voor ouderen om aan de
jazzdans deel te nemen. De leeftijd voor deze groepen is 25 jaar en
ouder.
Aanmelden via balletschoolhorst@gmail.com of bel met Christianne
Riswick telefoon: 077-3984335.
LESGELD
Het lesgeld bedraagt € 160,00 per jaar. Voor leerlingen die 80 min. (1,5)
les hebben, bedraagt het lesgeld € 240,00 per jaar. Dit kunt U bij
voorkeur voldoen door betaling ineens of per automatische incasso,

4 keer per jaar € 40,00 resp. € 60,00 (incassomomenten: 1 oktober, 1
januari, 1 april en 1 juli).
Wenst U gebruik te maken van overmaken ineens dan wordt U verzocht
het cursusgeld volledig over te maken vòòr 1 september 2020 naar de
Rabobank te Horst op rekeningnummer NL93RABO01236.81.626 t.n.v.
Stichting Balletschool Horst. Er worden geen facturen verstuurd.

Bij tussentijdse afmeldingen bent U het lesgeld over het
hele jaar verschuldigd. Bij een te late afmelding aan het begin van
het seizoen zien wij ons genoodzaakt de gemaakte administratiekosten à
€ 25,00 in rekening te brengen. Voor het nieuwe seizoen dient u zich
af te melden voor 1 juli 2021.

KLASSIEK BALLET
LESSEN
Een les duurt 50 minuten. De lessen worden gegeven op woensdagmiddag, donderdagavond en zaterdag in de locatie aan de Loevestraat 37,
5961 TW in Horst. Graag parkeren van auto en fiets bij de
bibliotheek/De Librije. Bij het afhalen van de kleinere pupillen kunnen de
ouders wachten bij de ingang. Bij ziekte van de docente zal dit middels
een briefje op de deur van het leslokaal bekend worden gemaakt. Wij
verzoeken u dan ook om even mee te lopen met uw kind om er zeker van
te zijn dat de docente aanwezig is. Afmelding voor een les van uw kind
graag via een medeleerling of via www.balletschool-horst.com via het
gastenboek.
OPLEIDINGSMETHODE
De lessen worden gegeven volgens de methode van de Londense Royal
Academy of Dance (R.A.D.). Deze methode staat borg voor een methodisch en didactisch verantwoorde wijze van balletonderwijs. Ter controle
van het niveau worden er in Horst eenmaal per twee jaar examens
afgenomen door een Engelse examinatrice van de R.A.D. Ter
voorbereiding van deze examens worden extra lessen gegeven, het
volgen ervan is verplicht voor de examenkandidaten.

OPLEIDINGSSCHEMA R.A.D.
Children Syllabus onder verdeeld in:
Pre-Primary in Dance
Primary in Dance
New Grade 1 t/m 5
Grade 6 en 7
Grade 8 Award
Major Vocational opleiding voor danser(es):
- Intermediate Foundation
- Intermediate
- Advence Foundation
- Advence
- Solo Seel Award
- Discovering Repertoire level 2,3 en 4
Opleiding voor docenten:
Student teacher
Teacher diploma

MEDEDELINGEN
Iedere leerling heeft een aantekenschrift. Als er van het lesrooster
wordt afgeweken, wordt dit hierin vermeld. Andere informatie komt
zoveel mogelijk per e-mail.
KLEDING
De vereiste kleding van primary is een lila balletpakje met kort mouwtje.
Grade 1 is een lila balletpakje, roze sokjes en roze balletschoentjes. Na
grade 2 zijn nodig: een donkerblauw balletpakje, een roze maillot, roze
balletschoentjes en vanaf 14 jaar een paar spitzen. Lange haren dienen te
worden opgestoken. Sieraden (uitgezonderd kleine oorbelletjes) mogen
niet worden gedragen. Aangeraden wordt om deze in verband met
mogelijk verlies thuis te laten.
Aanbieden van gebruikte kleding kan middels een briefje op het prikbord
in de kleedkamer. Nieuwe leerlingen dragen vanaf 1 januari steeds de
vereiste kleding. Leerlingen die zich tussentijds aanmelden regelen de
kleding in overleg met de docente.
MUZIEK
De oefeningen en dansen worden ingestudeerd op pianomuziek en op
muziek op CD. De vaste pianist is Geert Keysers.

DOCENTE
De lessen worden gegeven door mevrouw
geregistreerd RAD balletdocente, Life Member.

Jacqueline

Gielen,

JAZZ BALLET
LESSEN
Een les duurt 50 minuten. De lessen worden gegeven op
donderdagavond. Op dit moment wordt er lesgegeven aan cursisten vanaf
25 jaar.
KLEDING
Deze is in principe vrij.
MUZIEK
Er wordt gebruik gemaakt van muziek op CD.
DOCENTE
De lessen worden gegeven door mevrouw Jacqueline Gielen.
BIJZONDERE EVENEMENTEN
SINTERKLAAS
De zaterdag voor Sint Nicolaas, 28 november 2020, komt de Sint voor
onze afdeling klassiek ballet op bezoek. Te zijner tijd ontvangt u bericht
over het aanvangstijdstip en de exacte locatie. Er worden foto's gemaakt,
die op een later tijdstip te koop worden aangeboden.
BALLETUITVOERING/EXAMEN
Elke twee jaar vindt er in C.C. ´t Gasthoês een uitvoering plaats van
klassiek en/of jazzballet. Het is op dit moment nog niet duidelijk of wij dít
jaar of wellicht op een later tijdstip een uitvoering kunnen geven als het
Gasthoês verbouwd is en wij weer naar onze nieuwe balletzaal
(Gasthoês) verhuisd zijn. Wij berichten u hier in een later stadium over.

VAKANTIES / VRIJE DAGEN (KLASSIEK EN JAZZ) 2020-2021
Het cursusjaar 2020/2021 begint op maandag 31 augustus 2020
Herfstvakantie
18 t/m 25 oktober 2020
Kerstvakantie
20 december 2020 t/m 3 januari 2021
Krokusvakantie (Carnaval) 14 februari t/m 21 februari 2021
(niet gelijk aan de officiële krokusvakantie)
Meivakantie
2 mei t/m 9 mei 2021
Hemelvaart
13 mei 2021 (donderdag)
Zomervakantie
18 juli t/m 5 september 2021
Het cursusjaar eindigt op zaterdag 17 juli 2021. Op deze dag vindt de
openbare les plaats.
Het cursusjaar 2021/2022 start op maandag 6 september 2021.

VERKOOP BALLETKLEDING
De verkoop van balletkleding door Meulendijks Sport 2000 is helaas niet
meer mogelijk.
Graag verwijzen wij jullie naar de website van www.dansant.eu. Tel.nr.
06-43056998
Sponsoren:

