Beste ouders en dansers,
We hopen dat iedereen terug met veel passie en doorzettingsvermogen aan het nieuwe dansseizoen
wilt beginnen. Wij staan alvast te popelen om met jullie terug aan de slag te gaan. De nieuwe
jaarplanning en uurrooster staan alvast online. Met al je vragen over de lessen, de events of andere,
kan je terecht bij onze leerkrachten of neem een kijkje op onze website: www.ADEcompany.be. Je
kan ons ook altijd volgen via facebook of instagram via de links onderaan op de website. LET OP! Er
zijn tal van nieuwe evenementen, SCHRIJF JE TIJDIG IN!
Graag willen wij enkele belangrijke punten voor het nieuwe dansjaar op een rij zetten:
- De school presenteert zich als danseducatie op een hoger niveau. Daar hoort dan ook een
verzorgd voorkomen bij. Daarom is elke danser verplicht het vooropgesteld schooluniform voor
de lessen te dragen.
§ Zwart balletpak → keuze uit 6 verschillende balletpakjes vanaf niveau 4
§ Roze collants (Klassiek ballet)
§ Zwarte collants zonder voetgat (Modern)
§ Demi-pointes (Klassiek ballet)
§ Eventueel een zwart rokje (Klassiek ballet)
§ Zwart shortje/broek (Modern)
§ Haren opgestoken in een dotje (Klassiek ballet)
§ Haren vast (Modern)
§ Eventueel een ADE trainingspak (Klassiek ballet en modern)

Gedurende de maand september en oktober krijgt elke danser de kans om dit materiaal aan te schaffen.

§ Sieraden, horloges, piercings en andere accessoires zijn uit voorzorg- en om veiligheidsredenen
ten strengste verboden.
§ De dansers kunnen flesjes water meebrengen naar de lessen. Alle andere consumptie (zoals
kauwgom, snoep, chips, chocolade, ...) zijn verboden tijdens de lessen.
§ GSM’s worden niet toegestaan tijdens de lessen.
§ Er wordt verwacht dat iedereen respect toont voor de dansstudio, elkaar en de leerkrachten.
§ Wanneer de danser zich inschrijft betekent dat ook dat hij/zij zich engageert gedurende alle
lessen van het dansjaar. In geval van ziekte of enige andere vorm van afwezigheid, vraagt de
school dat de ouders en/of leerlingen de betrokken leerkracht van de les tijdig te
verwittigen. Je bent verplicht een ziekte briefje in te leveren indien je afwezig bent. Je mag 3
keer onwettig afwezig zijn per les voor persoonlijke redenen. Indien dit niet wordt nageleefd
is er geen deelname mogelijk aan de opendeurdag, examen en eind voorstelling.
§ De lessen zijn niet openbaar. Het is dus niet de bedoeling dat ouders in de dansstudio tijdens
de les blijven kijken. Ouders en kinderen kunnen naar de les blijven kijken via de glazen deur.
Maar liefst niet te veel en te lang want dit zorgt voor afleiding.
§ Van niveau 1 tot en met niveau 3 krijgen de dansers een notitie boekje. Dit gebruiken ze als
werkboekje om te oefenen.

Belangrijk om te weten:
§ Jaarlijks worden er workshops en lezingen gegeven voor zowel de dansers als voor de ouders of
andere geïnteresseerden (leden gratis/niet-leden 5€ per lezing/20€ per workshop). Schrijf je tijdig
in via onze website want de plaatsen zijn beperkt. 1ste workshop, Urban/contemporary met
Matthew Decuyper, zal doorgaan op zondag 25 september 2022.
§ We hebben dit jaar ook nieuwe extra betalende events voor enkel leden zoals bijvoorbeeld:
Uitwisseling met Balletschool RAYMONDA te Deerlijk. 10€ per leerling (Niveau 3,4 en 5)
§ Wil je extra oefenen en repeteren in onze dansstudio, dan is dat zeker mogelijk. Er zal een
logboek zijn, waar je kan inschrijven om de danszaal te boeken. Dit kan alleen maar op uren waar
er geen les gegeven wordt.

EXTRA:
Privélessen
We geven ook privé lessen die je kan volgen om je techniek te verbeteren of om dansrepertoire aan
te leren. Er zijn ook concours/wedstrijden waar je aan kunt deelnemen met een solo of duet.
Hiervoor dien je een aantal privé lessen te volgen om deel te kunnen nemen. Te bespreken met de
leerkrachten. Het ADE-team zal ook enkele leerlingen proberen te scouten en aan te moedigen om
hieraan deel te nemen.

Trainingspakken
Onze school biedt gepersonaliseerde trainingspakken aan (broek + jasje) met daarop het
logo van de dansopleiding en de naam van de leerling. Heb je interesse in zo’n trainingspak?
Gelieve dan de dansleerkracht aan te spreken en het bestelformulier in te vullen en terug af
te geven met de betaling in een enveloppe.
Inschrijvingsformulier en betalingen
Indien uw inschrijvingsformulier nog niet in orde is gelieve dit dan zo spoedig mogelijk in
orde te brengen door het formulier te vragen aan onze dansleerkrachten.
Er zijn 2 mogelijkheden om je inschrijving af te ronden:
§ Er kan betaald worden via een jaarlijkse overschrijving of cash (zie vervaldatum
betalingsuitnodiging)
§ Of via maandelijkse domiciliëring. Wanneer u kiest voor de maandelijkse domiciliëring,
wordt uw totaalbedrag met 5% verhoogd. Gelieve het domiciliëringspapier zo snel
mogelijk terug te bezorgen met als referte voornaam en naam leerling.
Domiciliëringspapier te verkrijgen bij de leerkracht.

NIEUWE AANDACHTSPUNTEN :
- Je bent verplicht om ¾ van de extra workshops te volgen.
Indien dit niet wordt nageleefd is er mogelijks geen
deelname aan de voorstelling, mits een ziektebriefje. (de
betalende workshops worden meegerekend)
- Ben je te laat in de les zijn er consequenties.
Vriendelijke dansgroeten,
Het ADE Team

Jaarplanning:
Schrijf je tijdig in voor alle workshops en stages!

September 2022
Don 1 à
Maa 5 – Zat 10 à
Zon 25 à

Start dansjaar
Vriendjesweek! Elke leerling mag maximaal 2 vriendjes
meenemen die misschien wel interesse hebben in dans
Workshop: Urban/contemporary met Matthew Decuyper

Oktober 2022
Vrij 30 sept tot
Don 6 okt à
Zon 2 à
Zon 23 à
Maa 31 à

Nederlandse Dansdagen (www.nederlandsedansdagen.nl)
Uitwisseling met Balletschool RAYMONDA ‘de cassinastraat 4
8540 Deerlijk’. (8u30 vertrekken met carpool, 17u30 terug
thuis) 10€ per leerling (Niveau 3,4 en 5)
Workshop: Klassieke dans met Wim Vanlessen
Herfstvakantie ADE

November 2022
Din 1 – Zon 6 à
Don 3 – Zon 6 à
Zon 20 à
Zon 27 à
Maa 28 – Woe 30 à

Herfstvakantie ADE
YAGP Concour Parijs (enkel geselecteerde leerlingen)
Workshop: Anatomie voor dansers met An-Sofie Nulens
Opendeurdag ADEducation
Selfmade weken

December 2022
Don 1 – Vrij 23 à
Zat 24 à

Selfmade weken
Kerstbrunch + selfmade toonmoment + uitdelen rapporten
Van 10u00 tot 14u00
Woe, Don en Vrij 28 – 29 – 30 à
Winter classes
Woe: 28
• Niv 1,2 en 3
10u - 11u30 ballet
11u30 - 13u modern
• Niv 4,5 en 6
14u - 15u30 ballet
15u30 - 17u modern
Don: 29
• Niv 1,2 en 3
10u - 11u30 ballet
11u30 - 13u modern
• Niv 4,5 en 6
14u - 15u30 ballet
15u30 - 17u modern
Vrij: 30
• Niv 1,2 en 3
10u - 11u30 ballet
11u30 - 13u modern
• Niv 4,5 en 6
14u - 15u30 ballet
15u30 - 17u modern
Prijs per dag (2 lessen) €20
Prijs voor 3 dagen (6 lessen) €55

Zon 25 - Zat 31 à

Kerstvakantie

Januari 2023
Zon 1 – Zon 8 à
Don 12 à

Kerstvakantie
Voorstelling Nationaal Ballet Amsterdam, Het zwanenmeer

Zon 22 à

Extra Doorloop 1 ADEducation (Niveau 2,3,4,5 en 6)
van 10u00 tot 15u00
Kaas en wijn avond met toonmoment bij ADE (20 euro)

Zat 28 à

(Je kan ticket boeken via info@ADEcompany.be voor ADE studenten aan 10euro)

Februari 2023
Don 2 à

Voorstelling HUMAN MINDS ADEcompany

Zon 12 à
Maa 20 – Zon 26 à
Datum nog onbekend à

Workshop: Hedendaagse dans met Min Hee Bervoets
Krokusvakantie
TANZOLYMP concour Berlijn (enkel geselecteerde leerlingen)

Casino Houthalen helchteren (https://casino.houthalen-helchteren.be/)

Maart 2023
Zon 5 à
Vrij 10 à
Zon 12 à
Zat 18 à
Vrij 31 à

Workshop: Acrobatie voor dansers met Morgan Duquesne
Voorstelling HUMAN MINDS ADEcompany
CC Leopoldsburg (www.ccleopoldsburg.be)
Extra Doorloop 2 ADEducation (Niveau 2,3,4,5 en 6)
van 10u00 tot 15u00
PRIX DES HIVERNALES concour Luik (enkel geselecteerde
leerlingen)
“BACH” INTRODANS voorstelling, theater aan het vrijthof met
een inkijkmoment. 10 euro. Enkel voor leerlingen van ADE.
Inschrijven via info@ADEcompany.be

April 2023
Zon 2 à
Workshop: Performanceskills met Yvette van der Slik
Maa 3 – Zon 16 à
Paasvakantie
Zon, Maa en Din 9 – 10 – 11 à
VOORPROGRAMMA LAVA BURNING BRIDGES
Paasstage (3 dagen)
• Dag indeling Niveau 4/5/6
12u00 – 13u30: Klassieke les
13u30 – 14u30: Pauze
14u30 – 16u00: Choreoles
16u00 – 16u30: Pauze
16u30 – 18u00: Choreoles
Op 21 april mogen familie en vrienden komen kijken in het kumulus theater
Boek tijdig je ticket!
140€ voor de complete paasstage
Woe, Don en Vrij 12 – 13 – 14 à Paasstage (3 dagen)
• Dag indeling Niveau 2/3/4
10u00 – 11u30: Klassieke les
11u30 – 12u30: Pauze
12u30 – 14u00: Activiteit
14u00 – 14u30: Pauze
14u30 – 16u00: Choreoles
Op 14 april mogen familie en vrienden komen kijken in de Choreoles
100€ voor de complete paasstage

Vrij 21 à
Zon 23 à

Lava Burning Bridges/voorprogramma en voorstelling
16u generale repitie/voorstelling
Workshop: Ritme en tapdans met Raquel Tijsterman

April 2023
Zon 30 à

Examendag ADEducation
Niveau 2: 10u30 tot 11u30
Niveau 3: 12u00 tot 13u00
Niveau 4: 14u00 tot 15u00
Niveau 5: 15u30 tot 16u30
Niveau 6: 17u00 tot 18u00

Mei 2023
Zon 14 à
Zon 21 à
Maa 22 – Vrij 26 à
Maa 22 – Vrij 26 à

Zat 27 à

Zon 28 à

Maa 29 – Woe 31 à

Extra Doorloop 3 ADEducation (Niveau 2,3,4,5 en 6)
van 10u00 tot 15u00
Niveau 1 Toonmoment en openbaar examen 11u – 12u
Lesvrije week Niveau 1
Cc Lanaken (opbouw + repetitie)
Maa: 22
• Niveau 2 van 16u00 tot 17u30 (modern)
• Niveau 3 van 17u30 tot 19u00 (modern)
• Niveau 4 van 19u00 tot 20u30 (modern)
Din: 23
• Niveau 2 van 16u00 tot 17u30 (klassiek)
• Niveau 3 van 17u30 tot 19u00 (klassiek)
• Niveau 4 van 19u00 tot 20u30 (klassiek)
Woe: 24
• Niveau 5 van 14u00 tot 15u30 (klassiek)
• Niveau 5 van 16u00 tot 17u30 (modern)
• Alle leerlingen van 18u00 tot 20u (ouvertures)
Don: 25
• Niveau 3⁄4 van 17u tot 18u30
• Niveau 6 van 18u30u tot 20u (klassiek)
• Niveau 6 van 20u30 tot 22u (modern)
Vrij: 26
• 16u00 Alle leerlingen opwarmen
• 17u00 Make up
• 18u00 – 21u Generale repetitie in kostuum
Cc Lanaken ADEducation: GALA 2023
• 11u00 : vrij podium (schema invullen)
• 16u30 : alle leerlingen opwarmen
• 18u00 : Make up
• 19u30 : Deuren openen
• 20u00 : Begin voorstelling CC Lanaken
Cc Lanaken ADEducation: GALA 2023
• 11u30 : alle leerlingen opwarmen
• 13u00 : Make up
• 14u30 : Deuren openen
• 15u00 : Begin voorstelling
Lesvrije week Niveau 2,3,4,5 en 6

Juni 2023
Don 1 – Zon 4 à
Maa 5 – Vrij 23 à
Zon 18 à

Lesvrije week Niveau 2,3,4,5 en 6
Selfmade weken
- Schrijf je alvast in voor volgend dansseizoen.
- Je kan je ook alvast inschrijven voor de summerclasses.
- Laatste dag pizza en pasta bestellen.
- Evaluatie/oudercontact (Een week op voorhand wordt het schema

van de evaluatie/het oudercontact opgehangen. Gelieve asap in te schrijven
en een tijdstip te reserveren)

Zat 24 à

Brunch van 10u00 tot 15u00 (Je kan/mag altijd langer blijven) +
NIEUW OUDERBRUNCH van 13u tot 15u met toonmoment
selfmade ADE leerlingen (10 euro pp max 2 personen per
leerling) + Pizza en Pasta afhaaldag van 15u tot 16u30

Juli 2023
1– 31 à

Vakantie!

Augustus 2023
Week 1) Maa 31 Juli – Vrij 4 à

Summer classes (ADE team) Schrijf je tijdig in! 10€ per les

11u – 12u30 klassiek niveau 2/3/4/ 13u - 14u30 klassiek niveau 4/5/6

Week 2) Maa 7 – Vrij 11 à

Summer classes (ADE team) Schrijf je tijdig in! 10€ per les
11u – 12u30 klassiek niveau 2/3/4/ 13u - 14u30 klassiek niveau 4/5/6

Week 3) Maa 14 – Vrij 18 à

Summer classes (ADE team) Schrijf je tijdig in! 10€ per les
11u – 12u30 klassiek niveau 2/3/4/ 13u - 14u30 klassiek niveau 4/5/6

Elke woensdag worden de klassieke lessen vervangen door moderne lessen
Warm up pakket van 5 lessen : ipv 50 euro = 45 euro
Warm up pakket van 10 lessen : ipv 100 euro = 85 euro
Warm up pakket van 15 lessen : ipv 150 euro = 125 euro

