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Internationale Dansstage Geraardsbergen
Van 6 tot 11 juli 2020

Stagereglement
Stagebeschrijving :
De stage is voor beginners tot gevorderden van 8 tot 30 jaar. Een basiskennis in
klassiek ballet wordt echter, ook voor beginners, wel verwacht. De dansers zullen
naargelang hun leeftijd deelnemen aan de verschillende danslessen gegeven door
internationale dansdocenten. Er is een maximum aan 20 deelnemers per dansles.
De stage start op maandag 6 juli en eindigt met een voorstelling op zaterdag 11
juli 2020.

Uurrooster van de stage van maandag 6 juli tot en met vrijdag 10 juli :
Uren
10u - 11u15
11u30 - 13u
13u15 - 14u15
14u15 - 15u
15u15 - 16u30
16u45 - 18u

Zaal 1
Conditioning 15+

Zaal 2
Conditioning 12-14

Zaal 3
Conditioning 8-11

Olga Petiteau

Richard Read

Anette Antal

Ballet 15+

Ballet 12-14

Ballet 8-11

Richard Read

Anette Antal / Olga Petiteau

Peter Lancksweerdt

Repertoire 13+

Pointes 15+

Jongens 14+

Anette Antal

Olga Petiteau

Peter Lancksweerdt

Repertoire 8-12

Pointes 12-14

Jongens 8-13

Richard Read

Olga Petiteau

Peter Lancksweerdt

Hedendaags 15+

Hedendaags 12-14

Hedendaags 8-11

Anette Antal

Peter Lancksweerdt

Richard Read

Jazz 8-13

Jazz 13+

Anette Antal

Olga Petiteau

Uurrooster zaterdag 11 juli :
Uren
10u - 11u15

Zaal 1

Zaal 2

Zaal 3

Ballet 15+

Ballet 12-14

Ballet 8-11

Olga Petiteau

Anette Antal

Richard Read

Pauze en voorbereidingen

Pauze en voorbereidingen

11u30 - 13u30

Generale Repetitie

13u30 - 14u30
14u30 - 15u

Pauze en voorbereidingen

Opwarming
Olga Petiteau / Anette Antal

15u - 15u55

Voorstelling 1

16u - 16u55

Voorstelling 2
Receptie
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Docenten :
De Internationale Dansstage Geraardsbergen is georganiseerd door Peter
Lancksweerdt, professionele danser in het Royal Winnipeg Ballet in Canada, en
Olga Petiteau, professionele danseres en lerares in het Atlantic Ballet Theater of
Canada. Het team wordt aangevuld door gastleraressen Anette Antal, professionele
danseres bij het Ballet Graz in Oostenrijk, en Richard Read, ex-pricipal bij het
English Youth Ballet in Londen en docent bij DansEncorps en Dance Création in
Moncton, Canada. De docenten zijn niet allemaal Nederlandstalig. Een deel van de
lessen zal dus in het Frans en/of Engels gegeven worden. Een basiskennis van deze
talen is dus handig maar niet noodzakelijk.

Plaats :
De stage zal plaatsvinden in de danslokalen van de Kunstacademie van
Geraardsbergen, adres : Grotestraat 20 A 9500 Geraardsbergen. De lessen zullen
plaatsvinden in de 3 danszalen van de Kunstacademie. Er zijn kleedkamers ter
plaatse.
De Kunstacademie is gelegen in het stadscentrum van Geraardsbergen en er zijn
dus verschillende voedingszaken en warenhuizen binnen de 5 minuten wandelen
van de academie.

Bereikbaarheid :
Voor informatie over parkeermogelijkheden in Geraardsbergen ga naar :
https://www.geraardsbergen.be/parkeren# .
Station Geraardsbergen heeft goede treinverbindingen met steden als Gent,
Zottegem, Ninove, Aalst, Edingen en Brussel. Voor meer informatie ga naar
http://www.belgianrail.be/nl .
Geraardsbergen heeft goede busverbindingen met onder meer Brakel, Oudenaarde,
Lierde en de deelgemeenten van Geraardsbergen. Voor meer informatie ga naar
www.delijn.be .

Formules :
Volledige stage

4 lessen per dag

3 lessen per dag

Conditioning
+

Conditioning
+

Conditioning
+

Ballet
+
Repertoire of Pointes of
Jongens
+
Hedendaags

Ballet
+
Repertoire of Pointes of
Jongens
+
Hedendaags of Jazz

Ballet
+
Repertoire of Pointes of
Jongens

+
Jazz
+ Voorstelling
2

Internationale Dansstage Geraardsbergen

2020

Prijs :
Volledige stage (5 lessen per dag) :
4 lessen per dag :
3 lessen per dag :
1 les :

€ 230
€ 210
€ 180
€ 15

Een verzekering is inbegrepen bij elke inschrijving.
De stage kan niet terugbetaald worden, behalve in geval van overmacht.
De inschrijving is pas definitief na betaling via overschrijving.
Overschrijvingen gaan naar het rekeningnummer BE90 0018 4194 5932, met jouw
naam en voornaam in de mededeling.
De inschrijving kan tot en met zondag 5 juli 2020 verstuurd worden naar
info@dansstage-geraardsbergen.be of via de post, voor vrijdag 3 juli, naar
“Broekstraat 25, 9500 Geraardsbergen”.
U dient ook op voorhand in te schijven indien u slechts 1 les neemt.
De stage wordt verzekerd door verzekeringskantoor Viassur.
Grote gezinnen korting :
1Ste kind : volledige prijs
2de kind : -20% korting
Vanaf 3de kind : -30% korting
De korting van het 2de kind is enkel geldig op een formule die evenwaardig of
goedkoper is als de formule van het 1ste kind. (Het 1ste kind is niet noodzakelijk het
oudste kind van het gezin).
De korting van het 3de kind is enkel geldig op een formule die evenwaardig of
goedkoper is als de formule van het 2de kind. (Het 2de kind is niet noodzakelijk het 2de
oudste kind van het gezin).
De grote gezinnen korting is enkel geldig op leden van het zelfde gezin, die op
het zelfde adres wonen en die de financiële steun genieten van de zelfde ouder(s) of
voogd.
De organisatie heeft het recht om bewijsdocumenten te vragen aan
deelnemers die van de grote gezinnen korting willen genieten.
De grote gezinnen korting is niet geldig op T-shirt bestellingen.

Kleding :
Er wordt gevraagd om de volgende danskleding te dragen tijdens de dansstage :
Balletles :
Meisjes : Dansmaillot, collant en balletslofjes (of pointes).
Jongens : T-shirt of maillot, collant of dansshort en balletslofjes.
Andere lessen : Comfortabele danskledij (T-shirt, collant of aansluitende
trainingsbroek) met kousen of blote voeten.
Vermijd juwelen, polshorloges of andere harde objecten.
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Maaltijden :
Elke deelnemer kan zijn eigen lunch, snacks, flesjes water of ander voedsel
meebrengen. Er is ook een broodjes- en drankverkoop voorzien.
Broodjes moeten voor 10u aan de balie besteld worden.

Beleid :
-

-

-

-

-

-

Het inschrijvingsformulier dient volledig ingevuld te zijn en moet worden
aangevuld met een foto van de deelnemer.
Er wordt verwacht dat de deelnemers aanwezig zijn tijdens de lessen
waarvoor ze zijn ingeschreven. Als u niet aanwezig kan zijn tijdens een van
uw lessen wordt u verzocht om op voorhand een seintje te geven via email
naar info@dansstage-geraardsbergen.be of om te bellen naar 0488 72 82 78 .
De deelnemers zijn tijdig aanwezig in de les. De docent heeft het recht om
laatkomers te weigeren.
Roken en alcoholgebruik is verboden op de locatie van de dansstage.
Gelieve uw GSM uit te schakelen of op stil te zetten tijdens de danslessen.
De organisatie heeft het recht om een deelnemer uit de dansles te zetten of
hem de toegang tot de stage te ontzeggen in het geval van ongepast gedrag
ten opzichte van andere deelnemers, docenten of andere personen. Het
inschrijvingsgeld zal in dit geval niet terugbetaald worden aan de deelnemer.
De organisatie is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen voorwerpen.
Waardevolle bezittingen laat u beter thuis.
De leerlingen worden in groepen verdeeld naargelang hun leeftijd. Een
leerling kan echter, na overleg met de docenten en directie, van groep
veranderen.
Door zich in te schijven gaat de deelnemer akkoord met de publicatie van
beeldmateriaal van de dansstage door de organisatie.
Indien nodig heeft de organisatie het recht om het uurrooster van de
dansstage te wijzigen.
De deelnemers worden volledig terugbetaald in geval van annulering door de
organisatie van de dansstage.
Deelnemers van de lessen Repertoire, Pointes of Jongens moeten ook
deelnemen aan een balletles.
Elke deelnemer mag meedoen aan de eindvoorstelling, behalve deelnemers
die zich inschrijven voor slechts 1 les.
Deelnemers die niet willen of kunnen meedoen aan de eindvoorstelling
moeten dat voor het begin van de stage melden aan iemand van de docenten
of de organisatie.
Per deelnemer mogen 3 personen naar de eindvoorstelling komen kijken. U
kan enkele dagen voor de voorstelling extra plaatsen vragen. Deze zullen,
indien er plaats is, gegeven worden aan wie ze het eerste vraagt.
Er zullen T-shirts van de dansstage verkocht worden. De T-shirts zullen aan
de productieprijs doorverkocht worden, zonder winst voor de organisatie van
de dansstage. U kan de T-shirts op het inschrijvingsformulier bestellen, tot 1
maand voor de dansstage (6 juni 2020).
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Veiligheid en gezondheid :
-

Belangrijke allergieën of gezondheidsproblemen waarvan de organisatie op de
hoogte zou moeten zijn moeten bij de inschrijving gemeld worden.
Een tweede telefoonnummer dat kan gebeld worden in geval van nood moet
worden vermeld bij de inschrijving.
Minderjarigen mogen de stagelocatie niet verlaten, behalve als zij daar de
toestemming voor hebben gekregen van hun ouders of andere
verantwoordelijke.

Voor verdere vragen, mail naar info@dansstage-geraardsbergen.be of surf naar
www.dansstage-geraardsbergen.be .

Met vriendelijke groeten,
De organisatie
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