Lieve dansers en danseressen van Dance d'Alí,
Na 3 weken kerstvakantie hebben wij ontzettend veel zin om weer te beginnen met dansen,
maar helaas mag de dansschool voorlopig niet open i.v.m. de nieuwe Corona maatregelen.
Juist in deze tijd waarin we veel thuis moeten zijn, is het ontzettend belangrijk om gezond en
fit te blijven. We missen jullie en willen ook graag met jullie in contact te blijven. Daarom
hebben we als docententeam besloten om online danslessen aan te gaan bieden!
Wij begrijpen als geen ander, dat het veel leuker is om live in de dansstudio te dansen.
Daarom hebben we een aantal groepen met dezelfde dansstijl samengevoegd. Dan houden
we later in het seizoen lessen over om live te kunnen inhalen. Wanneer er veranderingen
zijn wat betreft de Corona maatregelen, zullen we jullie daarvan op de hoogte stellen.
Als extraatje willen we de cursisten van Dance d’Alí aanbieden om naast je eigen dansles,
ook een andere les van het online dansrooster te volgen! Je kunt dus bijvoorbeeld naast je
eigen balletles, ook eens een moderne dansles komen meedansen.
Iedere groep krijgt de eigen online Zoom link toegestuurd met dag en tijdstip voor jou
dansstijl. Wil je graag een andere les online erbij volgen, mail dan even naar ilona@dancedali.nl, dan stuur ik je die andere Zoom link toe. Ik doe dat liever even apart, om eventuele
verwarring te voorkomen tussen alle verschillende zoom linkjes.
De online danslessen krijgen een iets ander karakter, dan de live danslessen in de studio.
Uiteraard zodat er thuis op een kleiner oppervlak gedanst kan worden, maar ook zal er meer
aandacht besteed worden aan het conditionele aspect, de lenigheid en spierverstevigende
oefeningen.
De docenten zullen dat doen op een creatieve en dansante manier in de dansstijl en met het
enthousiasme zoals je gewend bent.
Voor de kinderlessen zullen we op een interactieve manier gaan lesgeven waarin ze naast
een leuke dansles, ook creatieve en gemakkelijke dans opdrachten of dans challenges
kunnen verwachten!
Check snel jou les in het aangepaste online dansrooster!
Liefs van Ilona, Eva, Ilse, Josephine, Sonsearaej en Amarins!

