Toelatingsproeven 2019-2020
dans
Tijdens de toelatingsproef voor de 2de of 3de graad of het vervolmakingsjaar neem je deel aan een klassieke
en een hedendaagse les. Je krijgt enkele improvisatie-opdrachten en brengt een solo van twee minuten in
een stijl naar keuze. Een fysieke test en een motivatiegesprek sluiten de toelatingsproef af. Na de proef
krijg je onmiddellijk het resultaat en een attest met de bevindingen. Je kan je met dit attest inschrijven voor
het nieuwe schooljaar. De gesprekken met ouders en kind duren ongeveer 10 minuten per kandidaat.
Wat toetsen we tijdens de proef?
•
•
•
•
•
•
•

de technische bagage die je al hebt in de klassieke en de hedendaagse dans (nodig om te kunnen
instromen in het jaar waarvoor je inschrijft)
dansant talent
muzikaliteit
creativiteit
lef
coördinatie binnen het lichaam
fysieke geschiktheid

De kandidaten zorgen zelf voor geschikte danskledij, indien mogelijk balletpak of anders een strakke T-shirt
en legging of shortje. Voor de hedendaagse les is een losse joggingbroek toegelaten. Er wordt gedanst op
blote voeten tijdens de hedendaagse les en op sokken of balletschoenen voor de balletles. Lang haar wordt
in een staart gedragen voor hedendaags en in een dot voor de klassieke les. De muziek van de solo mag je
meenemen op een mp3/telefoon/laptop/iPad…
De data waarop de toelatingsproeven voor het schooljaar 2019-2020 georganiseerd worden zijn zaterdag
20 april en zaterdag 29 juni 2019 om 9.00 u.
9.30 – 11.30 u.
11.30 – 13.00 u.
13.00 – 13.45 u.
13.35 – 14.45 u.
14.45 – 15.15 u.
15.15 – 15.45 u.
15.45 – …

hedendaags (Gwen Hamerlynck, Dieter Defurne)
klassiek (Anneke Bosmans, David Bracke)
pauze
fysieke proef (Rebecca Fokkema, Isalie Van Heyste)
solo’s en gesprekken
deliberatie juryleden
resultaat en gesprekken met de juryleden

Heb je nog vragen of wil je op een later moment tijdens het schooljaar info over inschrijven of veranderen
van school, contacteer ons dan op dans@muda.be.
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