 Amateurkunst/Reguliere lessen
 Dansklas DanceWorks/Vellesan
 Vooropleiding DanceWorks
 Voorstelling DanceWorks
 Brede-school/Naschoolse activiteiten DanceWorks
 Wedstrijdteams DanceWorks

 Arts Ranking Wedstrijd
 JDC DanceWorks
 SintShow DanceWorks
 Kerstshow DanceWorks
 Uitstroom leerlingen naar beroepsonderwijs
 Sociaal Domein
 Losse projecten DanceWorks
 Samenwerkingspartners DanceWorks

In dit portfolio tonen wij u het totale productaanbod van DanceWorks Velsen.
Tevens bieden wij u een overzicht van alle nevenactiviteiten, samenwerkingen,
samenwerkingspartners en toekomstplannen.

DanceWorks is een onderdeel van KunstForm Velsen, een werkmaatschappij
onder de vlag van Bibliotheek Velsen. Per seizoen heeft DanceWorks 600 tot
700 inschrijvingen (een inschrijving is een leerling per lesuur geteld).

DanceWorks is een erkend leerbedrijf

Bij DanceWorks staan plezier en persoonlijke ontwikkeling
voorop. Als je plezier hebt ben je beter in staat je te ontwikkelen. Wij stellen
strenge eisen aan ons docententeam om zodoende de kwaliteit van deze
mooie school te waarborgen. De kwaliteit uit zich niet slechts in het
dansniveau van de leerlingen. Ook hun emotionele gezondheid en groei
monitoren en stimuleren wij. Vaak keren oud-leerlingen na hun
dansvakopleiding terug op de school om hier les te geven en zo een volgende
generatie dansers op te leiden. DanceWorks is niet voor niets al meer dan 50
jaar een begrip in de regio!

Graag benadrukken we nog eens dat dans niet alleen kunst is maar ook zeker
een sport. De talentstromen zijn te vergelijken met topsport.

Wij bieden elke werkdag een gevarieerd lesprogramma voor jong en oud en op
diverse niveaus. De reguliere lessen zijn de kweekvijver voor alle talentstromen
binnen DanceWorks. Maar voor leerlingen die slechts één uur in de week willen
dansen en verder niets ambiëren is uiteraard net zo goed plaats en aandacht.

De basis van onze lessen zijn de leerlijnen Vooropleiding (VO). Wij nemen deze
mee in onze reguliere lessen zodat er een goede aansluiting is op onze
selectieklassen en de VO.

De dansstijlen die wij aanbieden zijn; Peuterdans, Algemene Dansvorming,
Kidsdance, Kidsmoves, Klassiek, Modern, Modern Jazz, Jazz/Streetdance,
Jazz, Showdance, Urban, Tap, Breakdance en Pilates.

Ons docententeam bestaat uit 15 docenten. Afdelingshoofd Dans is Pirita
Alderliefste-Koene, Assistent-Dans D. van Banning-Schaap.

De lessen vinden plaats in de studio’s op Schoolpad 4, IJmuiden

DanceWorks verzorgt voor het Vellesan College in IJmuiden een
onderwijsprogramma Dans als examenvak. Deze Dansklassen volgen binnen
hun lesrooster op school 5/6 uren dans per week. Zij worden middels testlessen
beoordeeld en moeten in hun examenjaar een examenvoorstelling verzorgen.

Vakkenpakket
Het vakkenpakket bestaat in ieder geval uit een aantal basisvakken;
Improvisatie/eigenwerk, Drama, Klassiek ballet, Modern en Jazz. Daarnaast

worden diverse andere stijlen per module aangeboden, bijv. Tap en Urban.
De lessen dans worden gegeven door docenten van DanceWorks in de studio’s
op Schoolpad 4, IJmuiden.

Bezoek voorstellingen
De leerlingen van de Dansklassen bezoeken samen met dansdocenten 2/3x per
schooljaar een voorstelling waarover de leerlingen een verslag moeten
schrijven.

Praktijk Eindexamen Dans
Het praktijk eindexamen Dans wordt afgenomen door een officiële
eindexamencommissie bestaande uit twee docenten van DanceWorks en drie
coördinatoren/docenten van MBO en hbo-dansopleidingen. Deze voorstelling
wordt door de eindexamenleerlingen zelf gemaakt/in elkaar gezet; thema’s,

muziekkeuze, choreografieën, repetitieperiode, kostuum-ideeën, lichtplannen,
flyers en programmaboekjes. Dit examenproject wordt begeleid door Marjolein
Harms en Pirita Alderliefste
De voorstelling wordt gehouden in het Thalia Theater, IJmuiden

Theorie
Verder volgen deze leerlingen het vak Dansgeschiedenis (mavo) of Kunst
Algemeen (havo/vwo). In deze theorievakken moeten de leerlingen ook

eindexamen doen.
De lessen Theorie worden gegeven door een docent van het Vellesan College/
DanceWorks in een gebouw van het Vellesan College, Briniostraat 16 in
IJmuiden.

Eindvoorstelling Dansklas (Future Dance)
Aan het eind van het schooljaar wordt er een voorstelling gegeven door alle
Dansklassen in de Stadsschouwburg Velsen. De choreografieën worden

gemaakt door docenten van DanceWorks

DanceWorks biedt jongeren met talent (die niet op het Vellesan College zitten) de mogelijkheid om na school, in
hun vrije tijd, een talententraject te volgen. Dansklasleerlingen kunnen dit traject ook als extra training volgen. Op
deze wijze hopen we alle schoolgaande jeugd dezelfde kansen te bieden.

Binnen de vooropleiding zoeken we ook samenwerking met andere balletscholen uit de regio. Op dit moment loopt
is er een samenwerking met ‘de Danstuin’ uit Heemskerk en Danscentrum Chantal uit Schagen. We hopen meer
scholen bereid te vinden zich aan te sluiten. Wel stellen we eisen aan deelnemende scholen om het niveau hoog te
houden.

Dit hoogwaardige pakket bestaat uit 4 lessen op zaterdag (studio’s DanceWorks) en 2 lessen door de week (in
geval van samenwerking zijn deze twee lessen op de eigen balletschool). De zaterdaglessen volgen zij in
groepsverband, ingedeeld op leeftijd, de lessen door de week mogen zij kiezen binnen het reguliere aanbod. Er
zijn vier VO-klassen (I/II/III/IV), de minimale leeftijd om te starten is 10 jaar. Om te voldoen aan de vraag van zowel
de markt als de criteria van vervolgopleidingen (dans) kunnen jongere leerlingen aansluiten bij de selectieklas of de
pré Vooropleiding. Dit kan al vanaf 7 jaar. Twee/Drie keer per jaar ontvangen zij na een serie testlessen een
rapport waarin hun voortgang wordt beoordeeld. Deze worden verzorgd door DanceWorks.

De leerlingen van de VO (alleen onze eigen leerlingen) kunnen tevens deelnemen aan de diverse wedstrijd teams.
Zij betalen hiervoor ook een vergoeding voor onkosten zoals wedstrijdinschrijvingen en kostuums. Deze teams zijn
inmiddels landelijk bekend en slepen vele prijzen in de wacht, zowel nationaal als internationaal!

De Eindvoorstelling is een jaarlijks terugkerende reeks voorstellingen in de
Stadsschouwburg Velsen. Deze vinden plaats in de derde week van Juni. Zowel de
leerlingen van reguliere lessen als de VO dansen in deze voorstellingen mee. Deze
dansvoorstellingen zijn geschikt voor de hele familie.

Over drie voorstellingen verspreid presenteren nagenoeg alle leerlingen zich aan het
publiek. Alle leeftijden en stijlen doen mee. Om de voorstelling voor het publiek
aantrekkelijk te maken wordt er deels in thema’s gewerkt:

 De jonge kinderen (leerlingen van 3 t/m 9 jaar) dansen samen een verhaal, vaak
gebaseerd op een kinderboek of film, en sluit af met een finale.

 De jeugd (leerlingen van 9 t/m 15 jaar) danst samen een verhaal, vaak gebaseerd
op een musical of film, en sluit deze af met een finale.

 (Jong) Volwassenen (leerlingen vanaf 15 jaar) dansen losse, op zichzelf staande,
choreografieën en soms ook in kleine thema-blokken.

Algehele leiding productie: Pirita Alderliefste

Er wordt drie lesuren per week lesgegeven op basisschool Parnassia in
Santpoort in de stijl Kidsmoves door een docent van DanceWorks. Dit
maakt onderdeel uit van ons lespakket. Deze groepen dansen mee in de
eindvoorstellingen van DanceWorks in de Stadsschouwburg Velsen.

Er wordt twee lesuren per week lesgegeven op OBS de Pleiaden in de
stijlen Kidsdance en Jazz/Streetdance door docenten van Danceworks.
Dit betreft een Brede-school activiteit. Aan het eind van het schooljaar
wordt er een presentatie gegeven in de school zelf.

De DEMO-les is een aanvulling op de normale lessen voor (onze eigen) leerlingen van de VO. Bij uitzondering
soms ook voor kinderen van buiten de VO (reguliere lessen binnen DanceWorks) die de techniek en het
performance niveau beheersen van de bestaande teams. In de lessen van de Wedstrijdteams wordt in de
categorieën Modern, Showjazz en Urban toegewerkt naar de NK, EK en WK wedstrijden.

De zogenoemde DEMO-teams vertegenwoordigen DanceWorks ook vaak tijdens lokale evenementen en speciale
projecten zoals op 4 en 5 mei in de gemeente Velsen, musicals, Kerst- en Oudejaarsconcerten in de
Stadsschouwburg (en voorheen het Witte theater) te IJmuiden.

Onze DEMO-teams hebben de afgelopen jaren vele prijzen gewonnen. Zowel nationaal als internationaal. De
DEMO-teams presenteren zich op diverse wedstrijden en bijvoorbeeld festivals. Ook presenteren zij een deel van
hun repertoire op de jaarlijkse eindvoorstelling van DanceWorks.

Middels de DEMO-activiteiten proberen we de leerlingen sterker te maken in Performance. Dit komt hen later in het
auditeren voor opleidingen of op toneel ten goede. Ook leren ze om sneller stof op te pikken en te verwerken en
samen te werken in een groep om tot een sterk collectief gedragen eindproduct te komen.

(Thuiswedstrijd Wedstrijdteams, organisatie DanceWorks)
In samenwerking met Dutch Dance Sports (DDS) organiseert DanceWorks
jaarlijks ook een thuiswedstrijd.

Onze leerlingen nemen dan niet alleen deel aan de wedstrijd maar ze
participeren ook als gastheer voor andere teams, nationaal en internationaal.
De wedstrijd, ‘Performing Arts Ranking’ genaamd, wordt in een sportzaal in
Velsen georganiseerd welke voor die gelegenheid wordt omgebouwd tot
Theater. Ongeveer 160 dansers uit 10 verschillende dansscholen uit
Nederland, België en Duitsland doen hieraan mee, met een publiek van
ongeveer 250 personen.

Productieleidster: Charo Bocaranda
Supervisie Productie: Pirita Alderliefste

Om jongeren extra toneelervaring op te laten doen en een opstap te bieden naar
het professionele danswerkveld heeft DanceWorks de Jonge Dansers Company
opgericht.
Choreograaf Charo Bocaranda werkt wekelijks op woensdag aan het repertoire.
De groep bestaat meestal uit ongeveer 10 dansers welke eerst auditie moeten
doen. Het is een prachtige stagekans voor bijvoorbeeld dansstudenten van het
MBO of HBO.
JDC bestaat uit danstalenten van de eigen VO en de Dansklassen Vellesan
tezamen met zeer gemotiveerde dansers uit andere (voor-) dansopleidingen in
de leeftijd van 12 tot 25 jaar.
We zijn het eerste dansgezelschap in de regio Noord-Holland dat een
semiprofessionele stageplek biedt aan dansstudenten om op professioneel
niveau ervaring op te kunnen doen als opstap naar een vervolgopleiding of het
werkveld.
Al twee jaar werkt JDC samen met het dansgezelschap ENS uit Haarlem. Nieuw
dit jaar is de samenwerking met Nikki de Graaf Dance Company uit Ede.

De Sinterklaasshow is een jaarlijks terugkerende voorstelling in de
Stadsschouwburg Velsen. Op de eerste zondagmiddag na de Sinterklaas-intocht in
Velsen, begin november, vindt deze voorstelling plaats. De voorstelling is geschikt
voor de hele familie en bestaat uit zowel spel als dans. Een externe regisseuse
gaat de samenwerking aan met studenten van het Nova College Haarlem, die door
middel van een auditie zijn geselecteerd. Zij gaan aan de hand van een script aan
de slag met de spelscènes in deze voorstelling. De choreografieën worden
verzorgd door de eigen dansdocenten van DanceWorks met hun reguliere
dansgroepen.
Daarnaast wordt er ieder schooljaar een basisschool (één klas) uitgenodigd om
mee te dansen in deze show. Hierdoor wordt er kennis gemaakt met het theater en
het dansen op een podium. De choreografie wordt aangeleerd op school door
docenten van Danceworks, in een workshopreeks van ongeveer vier lessen.
Productieleidster: Yvonne Schellekens
Supervisie Productie: Pirita Alderliefste

De Kerstshow is een jaarlijks terugkerende voorstelling in de
Stadsschouwburg Velsen, meestal op de laatste vrijdag voor de
kerstvakantie.
De voorstelling is geschikt voor de hele familie en bestaat uit zowel dans,
theater als videoprojectie. Een artistiek leider geeft het verhaalvorm met
een zelfgeschreven script, doorgaans op basis van een bekend
kerstverhaal. Aan de hand van dit script worden de scènes en
choreografieën in elkaar gezet in samenwerking met de dansdocenten en
hun reguliere dansgroepen. Daarnaast wordt er ieder schooljaar een
basisschool (één klas) uitgenodigd om mee te dansen in deze show.
Hierdoor wordt er kennis gemaakt met het theater en het dansen op een
podium. De choreografie wordt aangeleerd op school door docenten van
Danceworks in een workshopreeks van ongeveer vier lessen.
Artistiek leider: Charo Bocaranda
Supervisie Productie: Pirita Alderliefste

Ieder jaar stromen er leerlingen van DanceWorks uit naar MBO en HBO
dansopleidingen/scholen voor Dansdocent of Uitvoerend Danser, bijvoorbeeld naar MBO
Nova College, ROC Haarlem en Amsterdam, Lucia Marthas MBO, Lucia Marthas HBO,
AHK (Theaterschool), Codarts, Fontys en Conservatorium Den Haag.

Met een aantal van deze opleidingen is inmiddels een band ontstaan en wordt kennis

gedeeld of gekeken naar mogelijke samenwerkingen in de toekomst. Sommige
DanceWorks docenten geven ook les op deze opleidingen.

“Ik ben Quinty en studeer nu docent dans aan de Rotterdamse Dansacademie Codarts.
Hiervoor heb ik altijd gedanst bij Danceworks en dat doe ik nu nog steeds met veel plezier.
Ik heb een lange tijd de vooropleiding van Danceworks gevolgd en de tijd dat ik op het
Vellesan deed ik hiernaast ook de Dansklas.
Bij Codarts worden zeer weinig mensen aangenomen en onder andere door de goede
technieklessen bij Danceworks was ik uiteindelijk een van die mensen. Het is ook fijn dat ik
hier altijd goed de techniek aangeleerd heb gekregen, zodat ik daar nu op verder kan
bouwen en mezelf kan ontwikkelen. Ik dans nu nog steeds een paar uur naast mijn
intensieve opleiding bij Danceworks, omdat ik de gezellige sfeer en leuke mensen niet kon
missen.
Als ik na vier jaar mijn opleiding afgerond heb, wil ik op verschillende plekken gaan
lesgeven en zelf gaan dansen en onderzoeken. Ik hoop dan natuurlijk dat één van die
plekken waar ik les ga geven Danceworks zal zijn!”

“Mijn naam is Giovanna Gerrits (20 jaar) en ik kom uit Heemskerk. Ik ben begonnen
met reguliere danslessen, zoals klassiek ballet, bij DanceWorks Velsen toen ik
ongeveer 3 jaar was. Hier kwamen steeds meer stijlen bij. Toen DanceWorks startte
met een vooropleiding dans heb ik hier direct auditie voor gedaan. Ik heb hier onwijs
veel geleerd, met name techniek. Toen de vooropleiding samen ging met het Vellesan
College ben ik daar de dansklas gaan doen. Ik vond het te gek om mijn passie te
kunnen combineren met school. De sfeer in de lessen was altijd fijn. Het zijn hele
prettige en vooral goede docenten bij DanceWorks.
Ik heb er een onwijs goede tijd gehad, maar na het Vellesan College werd het tijd voor
een vervolg opleiding. Deze heb ik gevolgd op Lucia Marthas Institute for Performing
Arts in Amsterdam. Inmiddels ben ik hier afgestudeerd en ben ik nu werkend als
uitvoerend danseres. Zo heb ik verschillende dingen al mogen doen zoals, Dinnershow
Brooklyn Nights onderleiding van Wentink & Forno Partners, het concert van Nielson in
AFAS Live, de opening van de vriendenloterij met Nick & Simon en ik heb in de nieuwe
ING reclame mogen dansen. Ik ben inmiddels ook begonnen met het geven van
danslessen bij mijn oude vertrouwde plek DanceWorks. Dit is pas een begin en ik wil
nog veel meer gaan doen, maar dat heb ik wel te danken aan een hele goede basis die
ik bij DanceWorks grotendeels heb meegekregen.”

Het is al jaren een ambitie van DanceWorks om ook binnen het Sociaal Domein
te zoeken naar uitbreiding van het lespakket. Op dit moment zijn er genoeg
ideeën maar werkt het docententeam aan de vereiste bijscholingen.

De cursussen die wij momenteel ambiëren zijn bijvoorbeeld:
- Dansen met Parkinson/Dementie
- Dansen met Downsyndroom
- Dansen met Ouderen (stoel/rolstoel)
- Breakdance met hangjongeren
- (Voor-)Lezen en dansen met kinderen i.s.m. de Bibliotheek Velsen

Zodra wij de kwaliteit kunnen bieden die wij nastreven, en de benodigde
subsidies geregeld zijn, zullen deze lessen aangeboden gaan worden.

Dat DanceWorks meer is dan zomaar een amateur balletschool is niet onopgemerkt gebleven in
diverse artistieke kringen. Pirita Alderliefste wordt regelmatig door scouts gebeld of er wellicht
jeugdig talent bij ons beschikbaar is voor audities voor diverse landelijke musical- en/of
theaterproducties.

Ook heeft DanceWorks op verzoek meegewerkt aan de verfilming van het boek ‘Kappen’ van
Carry Slee. Een deel van de filmopnames vond plaats in onze eigen studio’s met onze eigen
leerlingen en docenten als figuranten.

Tevens heeft een kleine groep VO-leerlingen gedanst in de videoclip van een rockband.

Scouts van Danstalentenjachten als SYTYCD benaderen DanceWorks ook nu zij weten welk
niveau onze leerlingen hebben en nodigen leerlingen uit te komen auditeren.

Basisschool St Franciscus uit IJmuiden heeft dit jaar met alle onderbouwklassen een ochtend
lang verschillende dansworkshops gevolgd in onze studio’s. De reacties waren erg positief en dit
komt zeker tot een vervolg. Ook leverde het ons een aantal leerlingen op.

Naam partner:
Amsterdamse Hogeschool voor de
Kunsten (AHK)

Locatie:

Amsterdam
Santpoort
Belcanto
Noord
Bibliotheek Velsen
IJmuiden
Culturele Stichting Velser Gemeenschap IJmuiden
Pleiadenschool
IJmuiden
De kleine verhuizer
IJmuiden
Amsterdam en
de Theaterschool
Haarlem
Dutch Dance Sports
Edam Productions

Castricum
Heemskerk

EVD Fotografie
International Lighting Company
Jeugdcultuurfonds Haarlem
Nationale Opera & Ballet

Haarlem
Amsterdam

NOVA College
Rabobank Velsen en Omstreken

Haarlem
IJmuiden

Sportloket Velsen

SportSupport

IJmuiden
IJmuiden

Stadsschouwburg Velsen
IJmuiden
Stichting Havenfestival
Vellesan College
Witte Theater
NPO Televizier
Shootingstar
Opus One
RO Theater
ENS
So You Think You Can Dance (RTL)
Scapino Ballet
Gemeente Velsen
Pineapple Studio's
Havenfestival
Ijmuiden Zomerfestival
Alkmaar Danst
I.D.O.
We Know You Can Dance
Shall We Dance
DanceMass
Henny Jurriëns Stichting
Velserduin Bejaardetehuis
Centrum voor Jeugd en Gezin
Kunsthumaniora
AYA
SKY (Marco Borsato)

IJmuiden
IJmuiden
IJmuiden
Hilversum
Amsterdam
Amsterdam
Rotterdam
Landelijk
Hilversum
Rotterdam
IJmuiden
Londen
IJmuiden
IJmuiden
Alkmaar
Eersel
Beverwijk
Hoofddorp
Haarlem
Amsterdam
IJmuiden
Zandvoort
Antwerpen
Amsterdam
Amsterdam

Samenwerkingsgebied:
Jopie de Groot, examencommissie dansklas Vellesan
mavo/havo/vwo
Zangvorming, DanceWorks levert leerlingen dans en
verzorgt de choreografie
Decorvoorziening voorstellingen DanceWorks
Naschools lessen DanceWorks
Decorvervoer voorstellingen DanceWorks
Stage leerlingen voor productie Sinterklaasshow
DanceWorks
Workshops dans voorziening/wedstrijd organsatie
DanceWorks/Sporthal Zeewijk
DVD registratie en filmopnames voorstelling
DanceWorks
Fotografie DanceWorks
Beamer en blacklight voorstellingen DanceWorks
Workshops aangeboden dans leerlinen Danceworks
Stagevoorziening, examencommissie dansklas
Vellesan, Pirita in Raad van Advies
Sponsor WK Duitsland/Polen DanceWorks
Zaalhuur organisatie danswedrtijden DanceWorks/
Dutch Dancesport.
Jeugdsportpas leerlingen DanceWorks
Voorstellingen
DanceWorks/Sinterklaas/Kerst/eindejaarsvoorstellingen
en Dansklas Vellesan
Voorstellingen
DanceWorks/Sinterklaas/Kerst/eindejaarsvoorstellingen
en Dansklas Vellesan
Dansklas mavo/havo/vwo
Voorstellingen dans, muziek en theater
Leerlingen DanceWorks dansten mee
Carry Slee films leerlingen DanceWorks dansten mee
Scholenproject dans
Leerlingen DanceWorks dansten mee in diverse
producties
Voorprogramma door leerlingen JDC DanceWorks
Workshops aangeboden dans leerlinen Danceworks
Educatie aangeboden dans leerlingen DanceWorks
Dansvoorstellingen nationale feestdagen
Workshops aangeboden dans leerlinen Danceworks
Dansvoorstellingen
Dansvoorstellingen
Dansvoorstellingen
Danswerdstrijden deelname
Danswerdstrijden deelname
Danswerdstrijden deelname
Gastoptreden DanceWorks
Gastoptreden DanceWorks
Dansvoorstellingen
Workshops voorziening DanceWorks
Workshops en rondleiding aangeboden DanceWorks
Workshops aangeboden dans
Workshops aangeboden dans

Naam partner:
Lion King Londen
Stage Entertainment
De Danstuin
Koel
Bassischool Parnassia
Erkenning SSB leerbedrijf
Zorgbalans
Danscentrum Chantal

Locatie:
Londen
Amsterdam
Heemskerk
Driehuis
Santpoort
Noord

Haarlem
Schagen

Samenwerkingsgebied:
Workshops aangeboden dans
Workshops aangeboden dans
Samenwerking Vooropleiding DanceWorks
Samenwerking
Naschools dansaanbod DanceWorks
Stagebegeleiding lessen Danceworks/ Docent Dans
MBO en HBO
Pilot dansen met dementie
Samenwerking Vooropleiding DanceWorks

