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Auditie (toelatingsproeven) voor de studierichting Dans.
Er wordt nagegaan of volgende basisvaardigheden en attitudes voldoende aanwezig zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemene motoriek.
Natuurlijke bewegingscoördinatie.
Gevoel voor ritme, ruimte en vorm.
Gevoel voor muzikaliteit in beweging.
Gevoel voor presentatie en expressie.
Opnamevaardigheid en doorzettingsvermogen.
Creativiteit.
Motivatie.

De resultaten van de test zijn bindend en worden vastgelegd in een Proces Verbaal.
Deze proef houdt in:
1. de leerlingen bereiden thuis een solo voor van ongeveer 2 min. in dansstijl van eigen
voorkeur (persoonlijk werk / geen improvisatie).
2. De leerlingen krijgen een les klassieke dans, jazzdans en moderne dans.
3. De kandidaat leerling brengt een medisch attest (huisarts) mee met vermelding:
‘Geschikt om een préprofessionele dansopleiding te volgen.'
4. De leerlingen bereiden hun motivatiegesprek voor aan de hand van volgende vragen:
Ø
Ø
Ø
Ø

Vanwaar is je interesse in dans ontstaan? Verklaar.
Wat zijn jou sterke punten/werkpunten op danstechnisch vlak?
Naar wie kijk je op in de danswereld? Danser(s), choreograaf? Verklaar.
Waar zie je jezelf over ongeveer 10 jaar in de danswereld?

Meebrengen:
•
•
•
•

Muziek voor eigen solo (I-pod, aansluiting GSM via box is mogelijk, eventueel
aansluitingskabeltje meenemen).
Danskleding : Meisjes : maillot en collant (roze of zwart) / flats (klassieke les).
Jongens : zwarte tank top (onderhemdje zonder mouwen) en zwarte short.
Lunchpakket /drank.
Medisch attest van de huisarts.

Dagindeling:
•
•
•
•
•
•
•

8.30u : ontvangst en formaliteiten
9.00u : les klassieke dans
10.00u : presentatie solo
12.00u : pauze
13.00u : les jazzdans
14.00u : les moderne dans
15.00u : deliberatie (overleg jury) – motivatiegesprek met kandidaat leerling – gesprek
met leerling/ouders i.v.m. eindresultaat.
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