
     OPEN LESSEN 
 
Ter voorbereiding op het nieuwe schooljaar worden tijdens de open dag workshops Dancehall, Heels, 
Dance& Fun voor kinderen, dans voor ouder en kind, boysclass en Essentrics gegeven.  Iedereen kan 
de lessen uitproberen en bij voldoende belangstelling komen de lessen volgend schooljaar op het 
vaste lesrooster te staan. Hieronder een korte beschrijving over de lessen: 
 
DANCEHALL WORKOUT 
Tijdens deze energieke les werk je aan een intensieve warming up met dancehall passen, 
krachtoefeningen en een leuke choreo! Lekkere muziek, een echt dansgevoel, coördinatie en gewoon 
een super goede WORKOUT! 
 
DANCE & FUN 
Een nieuw concept danslessen binnen Dizzy Dance: Dance & Fun! Er wordt op een laagdrempelige 
manier lesgegeven waarbij dansplezier en lekker bewegen centraal staan! Naast een leuke hiphop - 
choreografie werken we bij deze lessen ook aan conditie en coördinatie door middel van spel en 
improvisatie. 
 
HEELS 
Dansen op hakken... Deze les is bedoeld voor gevorderde dansers die op een hoger niveau willen 
dansen en werken aan vrouwelijkheid, uitstraling, mooie lijnen en grooves, loopjes en andere 
verplaatsingen op hakken. Dansdocente Malou Linders heeft zich in een dansopleiding in Los Angeles 
verdiept in het dansen op hakken en wil deze techniek graag overdragen op gemotiveerde 
danseressen. 
 
BOYSCLASS 
Dansen voor jongens? Ja zeker! Bij dizzy dance worden al sinds een aantal jaren hiphop danslessen 
voor jongens verzorgd. Wegens de toenemende belangstelling voor deze lessen is besloten om een 
extra boysclass op te starten! Jongens tussen de 7 en 12 jaar  kunnen tijdens de open dag meedoen 
aan de open les voor jongens.  
 
OUDER KIND DANS 
Op zoek naar een les om samen met je kind actief te zijn doe dan mee met de ouder kind les. Ouders en 
kinderen van 2 t/ m 4 jaar zijn van harte welkom. 

 
DANCE FOR KIDS 
Dizzy Dance biedt al jaren kinderjazzlessen. Tijdens deze lessen worden de basistechnieken van jazz 
en moderne dans geleerd . In de lessen wordt veel aandacht besteedt aan lichaamshouding, 
techniek, lenigheid en muzikaliteit. Tijdens de lessen gebruiken steeds nieuwe muziekjes en komen 
de nieuwste danstijlen aanbod. Onze kinderjazz lessen noemen we daarom voortaan Dance For 
Kids!!  
 
ESSENTRICS 
Essentrics is een fullbody workout. Dynamische stretches en kracht oefeningen geven  je in korte tijd  
sterke en slanke spieren, meer souplesse en een betere houding. Essentrics is geschikt voor zowel 
beginnende als ervaren sport beoefenaars van elke leeftijd. De oefeningen zijn veilig en helpen bij 
het voorkomen en genezen van blessures. 
 
 
 
 



 
 
 

5 juni   Open Dag  Dizzy Dance 
 
Workshops voor leden en niet leden Dizzy Dance in de gymzalen van het Raayland College. 
Iedereen kan mee doen!! 

 
Tijd Zaal Beneden Zaal Boven 

11:00 – 11:45 Ouder kind Bieneke Essentrics Wilma (10.30-11.30) 

12:00 – 12:45 Dancehall Malou Dance & Fun Marivi / Britt 8-10 jaar 

12:45 – 13:30 Boys open les Malou Dance & Fun Marivi / Britt 11 – 13 jaar 

13:30 – 14:30 Heels Malou Dance for kids 5-7 jr Bieneke ( 13.30-14.15 ) 

 
 

Dans optreden in de Aula 
 
In de aula treden diverse groepen van Dizzy op. Iedereen is van harte welkom  tussen 11.00 
en 13.30 uur.  Gratis koffie, Thee , Limonade …mooie muziek en dans!!! 
 

Ronde 1 11.00-11.45 
Onderdelen lessen -  Selectiegroepen 

  
Ronde 2 12.00-12.45  
Groepsdansen solo’s -  Dizzy Academy 
 

Ronde 3  13.00-13.45 
Groepsdansen - Verschillende kindergroepen 
 
 
 
 


