Taradance
Irish Dance Troupe
Overzetstraat 25
1880 Kapelle-op-den-Bos
http://www.taradance.be
info@taradance.be

Uurrooster 2016-2017

Zaal 1

Zaal 2

09.00u – 09.15u

Zaal 3

opwarming

09.15u – 10.05u

Tara Hill (SS)

10.05u – 10.55u

Lagan (SS)

Galway (HS)
Derry (HS)

11.00u – 11.45u

CEILI

11.45u – 12.00u

opwarming + afkoeling

12.00u – 12.50u

Liffey (SS)

12.50u – 13.40u

Dingle (HS)

Limerick (HS)

Swilly (SS)

Shannon (SS)
Elfjes (kindjes)

13.40u – 13.55u

afkoeling

 Elfjes: Nienke, Sirine, Limela, Elisa, Yelena, Noémie

 Shannon (SS Beginners): Marthe, Nynke, Nour + nieuwe beginners
 Swilly (SS): Elli, Sterre, Svea, Kato, Tyana, Julie
 Lagan (SS): Els, Xavier, Yanaika, Natasha, Britt, Fien, Lori, Lara, Silke, Ymke, Inty, Evita,
Charlotte, Rani, Inneke, Sanne
 Liffey (SS): Brontë, Kyandra, Korintha, Bert, Yuliette, Lies, Chantal, Sterre, Chris, Nele,
Annemie, Elien
 Tara Hill (SS): Natalie, Suzan, Mieke, Sarah, Laura
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 Galway (HS Beginners): Britt, Fien, Inneke, Sanne, Kato, Tyana, Evita, Inty, Sterre, Elli,
Svea, Charlotte, Julie
 Limerick (HS): Natasha, Yanaika, Xavier, Els, Rani, Lori, Lara, Silke, Ymke
 Dingle (HS): Bert, Brontë, Kyandra, Yuliette, Nele, Lies, Chantal, Sterre, Annemie,
Korintha
 Derry (HS): Suzan, Natalie, Mieke, Sarah, Laura, Elien, Chris

Teachers
Malka

Lynsey

Lotte

Tara Hill – Galway

Swilly

Tara Hill – Galway

Derry

Liffey

Lagan

Limerick

Elfjes

Shannon
Dingle

Ceili

Ceili

Ceili

Leskalender zaterdaglessen
1. 24-09-2016:
Open les
2. 01-10-2016
3. 08-10-2016
4. 15-10-2016

6. 19-11-2016

11. 14-01-2017

19. 22-04-2017

7. 26-11-2016

12. 21-01-2017

20. 29-04-2017

8. 03-12-2016

13. 28-01-2017

21. 06-05-2017

9. 10-12-2016

14. 04-02-2017

22. 13-05-2017

10. 17-12-2016

15. 11-02-2017

23. 20-05-2017

18-02-2016: FEIS
SINDELFINGEN

24. 03-06-2017

5. 22-10-2016
(eindejaarsstop)
12-11-2016: FEIS
SINDELFINGEN
(CHAMPIONSHIPS)
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16. 11-03-2017

10-06-2017: FEIS
VENLO

17. 18-03-2017

EINDE LESSEN

18. 25-03-2017

24-06-2017: BBQ!

Vakanties






Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Krokusvakantie:
Paasvakantie:
Hemelvaart:

29-10-2016 → 06-11-2016
24-12-2016 → 08-01-2017
25-02-2017 → 05-03-2017
01-04-2017 → 16-04-2017
25-05-2017 → 28-05-2017

Enkele opmerkingen:
1. Omdat het aantal groepen niet kon blijven toenemen, hebben we – bijgestaan door
onze Ierse teachers – gekozen voor een nieuwe aanpak. We zullen vanaf nu meer “op
z’n Iers” lesgeven, i.e. met verschillende niveaus in één les. Daarom zijn de namen
van de verschillende groepen nu minder aan het niveau gelinkt, maar keken we naar
Ierse rivieren en streken . Met deze nieuwe opbouw zal de begeleiding iets
persoonlijker zijn, maar zal er ook zelfstandiger gewerkt moeten worden. Krijgt de
ene groep een pas die jij al kan, is het tijd voor jou om deze ofwel mee te herhalen
en/of je eigen nieuwe passen zelfstandig te verwerken. Op die manier kan er ook
meer kennis tussen de dansers uitgewisseld worden.
2. De volgorde waarin de groepen doorlopen zullen worden is als volgt:
-

Soft shoe:
o
o
o
o
o
o

-

Elfjes (jongste dansertjes, ongeveer van 5 tot 8 jaar)
Shannon (soft shoe beginners – nieuwe leden)
Swilly (komt ongeveer overeen met soft A)
Lagan (komt ongeveer overeen met soft B)
Liffey (komt ongeveer overeen met soft C)
Tara Hill (komt ongeveer overeen met soft O)

Hard shoe:
o
o
o
o
o

Galway (hard shoe beginners – na 1 jaar soft shoe)
Limerick (komt ongeveer overeen met hard A)
Dingle (komt ongeveer overeen met hard B)
Derry (komt ongeveer overeen met hard C)
[toekomstige hoogste hard shoe groep]

BELANGRIJK: De ene danser kent misschien al drie dansen binnen het niveau dat we
op de groep plakten, de andere moet er nog aan beginnen. Iedereen krijgt dus
andere passen binnen dezelfde groep.
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3. Er komen specifieke opwarmings- en afkoelingsmomenten. Er zal niet voor elke les
opgewarmd en na elke les afgekoeld worden. Dit gebeurt alleen op de momenten
aangeduid op het uurrooster en zal plaatsvinden in zaal 1. Voor degenen die geen les
hebben die aansluit op deze momenten, wordt er een aparte opwarming en
afkoeling voorzien. De opwarming wordt eerder cardiotraining, bij de afkoeling zullen
we werken aan flexibiliteit. De specifieke oefeningetjes die we al deden, blijven we
per groep doen. Met deze nieuwe ingreep willen we de grenzen tussen de groepen
proberen te doorbreken.
4. De ceililessen op dinsdagavond waren niet zo’n succes als we gehoopt hadden.
Daarom proberen we ook daarvoor iets nieuws uit. De ceililessen zullen in 2016-2017
op zaterdag plaatsvinden. Je kan kiezen of je je hiervoor inschrijft.
5. Op dinsdagavond zullen opnieuw de vertrouwde oefenlessen plaatsvinden. Ook zal
er voor optredens en feiseanna geoefend worden op dinsdag. Hou er rekening mee
dat in drukke periodes ook op donderdagavond repetities voor optredens kunnen
plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld zeer waarschijnlijk in de maand maart, rond Saint
Patrick’s Day.
6. We willen jullie in 2016-2017 graag 3 feiseanna aanbieden: niet alleen de gekende
feiseanna in Sindelfingen en Venlo, maar ook de German Open Championships (met
hieraan een gewone feis gekoppeld) in Sindelfingen. Dit laatste kan een unieke
ervaring zijn voor de gevorderde dansers onder jullie! Voor de minder ervaren
dansers is dit een leuk moment om te zien wat de toekomst nog kan brengen.
7. Rosalinda’s Irish Dance shop komt volgend dansjaar weer naar Taradance! Op 15
oktober 2016 zal Rosalinda haar Ierse dansspullen weer tentoonspreiden in onze
danszaal, waarna er naar hartenlust gekocht kan worden – dansschoenen, zakken om
je schoenen op te bergen, juweeltjes,…
8. Last but not least: WIJ ZIEN JULLIE GRAAG! Leve Taradance en wie weet wat toveren
we nog allemaal uit onze hoed voor jullie!   
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