
Nieuwbrief : update dansafdeling  de Kunstbrug , Oktober 21-22      

Ondertussen zijn alle inschrijvingen achter de rug, we hebben al gezweet en genoten 😊  
en ook onze nieuwe dansleerkracht Steffi Mennen kennen jullie al! 
 
Diverse praktische wenken: 
-Enkele bestelde balletpakjes zijn nog in de maak, door covid en vervoersproblemen zijn er extra 
wachttijden voor het atelier-werk ontstaan, we bedanken je voor je geduld!  
-TO DO: Controleer aub of je je schoentjes en danskleding hebt gemerkt met je naam? Top! 
 
Afwezigheid:  
T.g.v. het nieuwe decreet vragen we aan de leerling of ouders bij verhindering of afwezigheid door 

ziekte, indien mogelijk een doktersattest of brief van school of werk op te sturen/mailen naar je 

leerkracht. Zo kunnen we je afwezigheden rechtvaardigen m.b.t. de aanwezigheidsregisters. 

Op onze agenda: 
Voorstelling 4e graad (15-18j):  
Onze dansers zullen optreden op ‘Dansplatform’, een voorstelling uitsluitend voor 4e graads-
leerlingen van de Academies. Dit jaar gaat deze door in Aalter, zaterdag 27 november, 18u (duur:1 u) 
Leerlingen van 4.1/2/3 hebben in de loop van de namiddag (14-17u) reeds repetitie!  
Info volgt en tickets kunnen bekomen worden na de herfstvakantie. 
 
Voorstellingen dans de Kunstbrug!   
op 11, 12 en 13 februari 2022  mag je je agenda vrijhouden voor onze dansvoorstellingen!  
De voorstellingen zullen doorgaan in de Groenzaal, Lange Boomgaardstraat te Gent. 
De specifieke planning voor dit dansweekend ontvang je later nog,  
maar je hebt in elk geval al veel om naar uit te kijken! … en je fans op de hoogte te brengen!   
 
Alle leerlingen doen mee aan deze voorstellingen , groot en klein, ook dansinitiatie! 
We werken hier aan tijdens de gewone lesuren. We vragen je wel alvast rekening te houden met 
mogelijke afwijkende lesuren voor (podium-)repetities wanneer de voorstellingen naderen. 
Wil je ons een handje helpen bij de voorbereidingen of tijdens de voorstelling? Of heb je ervaring 
met naai-en stikwerk , grafische vormgeving, … we vernemen het graag via een mailtje. :-) 

Voorstellingsbezoek , groepstickets  
Leerlingen die graag eens een dansoptreden willen bekijken, kunnen we enkele tips geven:  
-Initiaties en tweede graad: ‘Kapot’, Tuning People  ( theater/dans) +6j 

Kopergieterij Gent 23/1/22 
-klassiek: Het Zwanenmeer, De Notenkraker en Gisele spelen in Capitole Gent , diverse data 
-Hedendaagse dans: Jan Martens: Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones;  

 Opera Gent - 10/12  
- modern klassiek: Noetic/Le sacre du printemps ; 6-13/2/22 of Mozart Concert Aria’s; 24-25/6/22  

Ballet Vlaanderen-  Opera Gent  
 
Leerlingen die op vrijdag 18/3 mee willen naar de voorstelling “ Palmos/half life”;  Ballet Vlaanderen;    
in de Opera Gent,  kunnen een groeps-ticket reserveren bij juf Inne !  
We hebben een beperkt aantal plaatsen gereserveerd , achteraan op de parterre; ticket met korting: 
22€ (-18j)/35€ (+18j)   (er is ook een aparte prijs voor kansenpas-houders, contacteer de juf) 
 
Tip: Ben je -26j en nog niet zeker of je mee gaat? Op de avond zèlf van de voorstellingen van Ballet 
Vlaanderen kan je bij de Opera/kassa – indien er nog plaats is - een lastminute korting bekomen! 



 
Onze jaarkalender: dansafdeling de Kunstbrug schooljaar 2021-22: 
 
november:  1-7/11/21  week geen les  Herfstvakantie 

11/11/21 donderdag geen les  wapenstilstand 
27/11/21 zaterdag : Dansplatform voor 4e graad (15-18j), Aalter,18u 
 

December:     9/12/ 21 donderdag geen les  pedagogische studiedag 
  23/12/21 Kerstcarroussel , veel sfeer in de hoofdschool te Gentbrugge 

24/12 - 9/1/22  vanaf vrijdag 24e december incl. : twee weken geen les  Kerstvakantie  
 
Januari:  vanaf 10/1/22 opnieuw les! Een Gelukkig en dansant Nieuwjaar ! 
 
Februari:  7-11 /2/22 repetities voorstelling Dans de Kunstbrug, aangepast lesrooster 
  12-13/2/22 zaterdag en zondag: voorstellingen Dans de Kunstbrug! 
  14-18/2/22 mogelijkheid tot oudercontact, aangepast lesrooster 
  28/2- 6/3 /22 week geen les  Krokusvakantie 
 
Maart:   18/3/22 evt extra : bezoek voorstelling Palmos/Half life  
 
April:   4-18/4/22 twee weken geen les  Paasvakantie + Paasmaandag 18/4 
 
Mei  26-27/5/2 geen les O.H.hemelvaart (brug) 
  eind mei - Evaluaties : Je aanwezigheid is vereist op de evaluaties. 

begin juni  ( klasevaluaties en openbare evaluaties met publiek voor 2.4/3.3/4.3) 
      
Juni  6 /6/22  maandag geen les  Pinkstermaandag 

eind juni  mogelijkheid tot oudercontact (20-25 juni)  
29 /6/22 woensdag:  Happening!   

Opendeur met optredens en info! 
 

 
 
Er kunnen uiteraard nog data aangevuld of gespecifieerd worden in de loop van het schooljaar ;-) 
die momenteel nog niet op deze kalender vermeld staan. 
 
 
 
 
 
 

Groeten van het dansteam!  
 
juffen Carolien, Sophie, Inne, Steffi, Vania 
 
inne.ampe@onderwijs.gent.be 
Sophie.beyne@onderwijs.gent.be 
carolien.vankerkhoven@onderwijs.gent.be 
steffi.mennen@onderwijs.gent.be 
vania.dangelo@onderwijs.gent.be 
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