Beste leerlingen van M en H graad dans,
Na deze weldoende Paasvakantie kijken wij al uit naar onze evaluaties en de happening,
daarom lijsten we alles even op voor je...
Speciale data april:
opgelet: 30 april wèl les, de academie maakt geen brug !
Speciale data mei:
1 mei, 10 én 11 mei, 21 mei : geen les wegens feestdagen en brugdag
"examens"
Het einde van het schooljaar, met klasexamens en openbare examens, komt dus echt dichter bij!
Deze evaluaties, waarbij er 2 dansleerkrachten jullie beoordelen en tips geven om nog beter te
dansen, mag je als extra optreden/podiumervaring en mogelijkheid tot feedback beschouwen... en
dus zeker niet gewoon als 'examen' .
Dit is ook een mooie bekroning van je werk van het/de afgelopen ja(a)ren.
Nodig daarom, indien je openbaar examen hebt, je eigen publiek uit, dat maakt het zeker een mooie
ervaring.
Indien je zelf geen openbaar examen hebt, kan je de andere dansers komen aanmoedigen :-)
Iedereen welkom!
Uren voor klasexamens en proefexamen/examen openbaar :
De klasexamens en proefexamen/repetitie gaan door in de week van maandag 28 mei in de
Ottogracht 4 te Gent.
maandag 28/5
19u-20u30: H klassiek en hedendaags (proefexamen)
dinsdag 29/5
18u-19u30: M3 (proefexamen)
20u -22u:
H volw les
donderdag 31/5 17u- 18u30: M1 klassiek en hedendaags
18u30-20u15: M2 klassiek en hedendaags
20u - 22u :
M volw les
Het openbaar examen gaat door op woensdag 31 mei in de Ottogracht 4 te Gent.
14u : L6
16u : M3 klassiek en hedendaags
17u30: H klassiek
Enkele afspraken:
Gelieve stipt op tijd te komen op het klasexamen en proefexamen (10 minuten op voorhand) en op
het openbaar examen (mintens 30 min op voorhand ). Wij kunnnen wegens een strikt uurschema
niet wachten op laatkomers.
De kleedkamer, voor zowel het proefexamen als het examen, bevindt zich in de Ottogracht opnieuw
tegenover de danszaal, naast de trap.
Op alle klasexamens en op het openbaar examen verwachten we perfect uniform...

De weken erna en data juni samengevat: Vanaf 28 mei zijn er dus geen gewone lessen meer!
4-8 juni
11-15 juni
18-25 juni

er zijn geen lessen voor M en H graad (wegens evaluaties L graad)
aangepaste lesuren examenweken, instuderen happening
aangepaste lesuren examenweken, instuderen happening
tijdens de examenweken kan je flexibel les volgen, volgens onderstaand rooster:
op maandag en woensdag, te Dienstencentrum: 18 u- 19u30 M1-2
op dinsdag en donderdag, te Ottogracht Gent : 18 u- 19u30 M3-H

maandag 25 juni: 19-20 u repetitie bij de hoofdschool in Gentbrugge voor wie meedoet op de
Happening
dinsdag 26 juni: geen les wegens voorbereidingen happening te Gentbrugge
woensdag 27 juni: Happening Gentbrugge!
De dansers graag aanwezig om 14u, start toonmoment dans om 14u30!
We nodigen iedereen uit om mee te genieten van optredens en concertjes èn een hapje te eten op
de BBQ! Voor deze BBQ zal nog met voorinschrijvingen gewerkt worden, info volgt...

Infoweek ivm regelingen en rooster huidig en volgend schooljaar en oudercontact op afspraak
19-25 juni: elke dag vanaf 17u15: info in de hoofdschool,
11-25 juni: elke dinsdag/donderdag 17-18u en 19.30-20u: info in de Ottogracht
We hebben al gemerkt, dat sommigen zeer nieuwsgierig worden naar de lessen voor volgend
schooljaar... We werken nog aan het lesrooster, maar uitleg hierover volgt zeker!

Wij wensen iedereen alvast veel succes en geniet er van!
Indien er vragen zijn, kan u mij steeds contacteren via deze weg,
of voor of na de les voor korte vragen.
met vriendelijke groet,
Inne Ampe

en Sophie Beyne en Carolien Vankerkhoven
leerkrachten dans
Academie de Kunstbrug Gent

