HET DOCENTENTEAM
Ilona Ali is oprichtster van Dance d’Alí. Zij studeerde af aan de ArtEZ
Hogeschool voor de Kunsten in Arnhem. Specialisaties: klassiek ballet,
flamenco en ADV/Kinderdans. Overige afstudeervakken: jazz en
moderne dans. Na haar opleiding woonde Ilona een half jaar in
Madrid, voor verdieping in de flamenco. Bijscholing in alle
dansdisciplines behoort tot haar vaste routines. Zij werkte bij
verschillende dansscholen en professionele dansopleidingen, zoals
Lucia Marthas, Noorderpoort en het Friesland College. In 2012 richtte
Ilona Dance d’Alí op voor ballet, jazz, flamenco en streetdance in
Groningen. Ondertussen is het aanbod van lessen en dansvormen
enorm uitgebreid. Na 7 jaar kunnen we zeggen dat Dansschool Dance
d’Alí stevig op de danskaart staat!
Judith Eeftink kwam er al op jonge leeftijd achter dat dans haar
grote passie is. In juni 2017 behaalde zij haar diploma Docent Dans
aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Daar is ze opgeleid tot docent
in moderne dans, jazz en klassiek ballet. Na haar studie heeft zij vijf
maanden gedanst in Israël bij het Study Abroad programma van de
Kibbutz Contemporary Dance Company. Geïnspireerd kwam zij weer
terug naar Nederland. Ze heeft veel zin om bij Dance d’Alí aan de slag
te gaan en om haar passie voor dans met jullie te delen!
Judith geeft ballet, jazz, modern en dansconditie aan de Timpweg en
ballet op vrijdagmiddag in het MFC in De Wijert.

Simone Aron is 23 jaar oud en komt uit Groningen. Ze is op haar 4e
begonnen met ballet. De jaren daarop volgde ze lessen als klassiek
ballet en streetdance. Vanaf haar 11e is zij de vooropleiding gaan
doen op dansacademie Lucia Marthas en inmiddels heeft ze daar het
HBO afgerond als zowel uitvoerend danseres als docente! Haar passie
voor het lesgeven is begonnen op haar 16e. Ze vindt het geweldig om
haar leerlingen te zien groeien. Dit niet alleen in dans, maar ook in
samenwerking, zelfverzekerdheid en muzikaliteit. Het belangrijkste
uitgangspunt in haar lessen is dat iedere leerling telt en dat zij zich in
een veilige leeromgeving bevinden. Uiteraard is haar doel dat de
leerlingen een positieve vooruitgang maken, maar plezier staat altijd
op nr.1! Sharon geeft ballet en streetdance/hiphop op woensdag.

Lees verder voor Eva, Ilse en Chantal!

HET DOCENTENTEAM
Eva van Eeden danst haar hele leven al. Op haar 6e jaar begon zij met
jazz en later heeft zij hier moderne dans en flamenco aan toegevoegd.
In flamenco vond zij haar passie. In 2013 heeft ze een half jaar in Granada
gewoond om daar intensief flamenco-lessen te volgen. Deze dame met
passie, ritme en uitstraling wil deze vlammende dansstijl graag overbrengen
aan ervaren en onervaren dansers. Door haar enthousiaste manier van
lesgeven kan zij mensen met inspanning laten ontspannen. Eva geeft al
enkele jaren flamenco-danslessen voor beginners- en midden niveau op de
woensdagavond. Daarnaast verzorgt zij regelmatig flamenco
dansworkshops bij verschillende instellingen en bedrijven.

Ilse Reinink is 20 jaar en komt uit Meppel. Op haar 6e is ze begonnen met
streetdance en danste al snel in een wedstrijdteam voor de Urban
Dance. Op haar 13e is ze gestart met de vooropleiding van dansacademie
Lucia Marthas in Groningen. Later werd ze aangenomen bij de MBOopleiding. Daar kwam ze erachter hoe groot haar passie is voor het dansen
en lesgeven! ‘Het leukste aan lesgeven is dat ik mijn passie kan overdragen,
nieuwe kinderen kan inspireren, net zoals dit bij mezelf is gebeurd’, aldus
Ilse, die voor Dance d’Alí op vrijdagmiddag in het MC De Wijert/Helpman de
lessen Streetdance/Hiphop gaat geven.

Chantal Wolbers begon met dansen toen ze 12 jaar was. Ze volgde
jazzdance en zat in een wedstrijdteam voor Urban Dance. Dit viel zo in de
smaak dat ze meerdere dansstijlen wilde volgen en dat kan het beste bij
Lucia Marthas Institute for Performing Arts. Na de vooropleiding en de
opleiding MBO, studeerde zij in juli 2019 af van haar HBOdansopleiding. Tapdance was altijd al haar favoriete vak en daar begon ze al
snel mee te choreograferen. Dit wil ze dan ook hartstikke graag delen met
jullie allemaal! Chantal gaat Tapdance en Jazzdance geven op de
vrijdagavond.

