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 dansschool Dance d’Alí op voor ballet, jazz, flamenco en
streetdance in Groningen. Ondertussen is het aanbod van lessen en
dansvormen enorm uitgebreid. Na 8 jaar kunnen we zeggen dat
Dansschool Dance d’Alí stevig op de danskaart staat!

Josephine Dames heeft van jongs af aan al passie voor dans. Zij
haalt haar plezier uit het bedenken van choreografieën, les geven en
voorstellingen maken. Moderne dans is haar allergrootste passie.
Zij studeerde in 2013 af aan de dansopleiding D’Drive in Leeuwarden.
Naast het lesgeven volgde ze een studie tot Hbo docent theater. Zij
maakt gemakkelijk verbinding met de groep, waardoor zij zich snel op
hun gemak voelen en er ruimte is voor individuele groei. Zij vindt het
heerlijk om met verschillende groepen te werken, en te schakelen
tussen de verschillende kunst disciplines. Josephine start dit jaar met
veel enthousiasme bij Dance d’Alí! Zij gaat Ballet, Jazz en
Moderne danslessen geven op donderdag- en vrijdagavond!

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. Daarnaast verzorgt zij regelmatig
flamenco dansworkshops bij verschillende instellingen en bedrijven.
Eva geeft al jaren met veel plezier Flamenco-danslessen op
de woensdagavond.

Lees verder voor Ilse, Amarins en Sonsearaej!

HET DOCENTENTEAM
Ilse Reinink is 21 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 MBO-opleiding. 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. Zij gaat voor
Dance d’Alí op dinsdag Streetdance/vrijdagmiddag in het MFC De
Wijert/Helpman de lessen Streetdance/Hiphop gaat geven. Ilse geeft op
dinsdag Streetdance/Hiphop aan de Timpweg en op vrijdagmiddag
bij het MFC in De Wijert.
Amarins Hof is 21 jaar oud en geboren in Joure. Ze woont sinds 4 jaar in
Groningen. Toen ze 12 jaar was begon ze met de vooropleiding in
Leeuwarden, de Jeugd Dans Opleiding. Hier kwam ze erachter dat dansen
echt haar passie was en dat ze hiermee verder wilde. Ze werd aangenomen
bij Lucia Marthas en is in 2018 afgestudeerd. Ze heeft tijdens haar
opleidingen ontzettend veel verschillende stijlen mogen leren. Daar kwam ze
erachter hoe leuk het lesgeven is, vooral om je passie door te kunnen
geven! Amarins gaat Showdance, Tapdance & Show voor kids geven
op maandagmiddag en Tapdance voor volwassenen op vrijdag!

Sonsearaej Pattipawaej is 21 en komt uit Groningen. Ze begon met
streetdance op haar 6e en al gauw maakte ze deel uit van een wedstrijd
team. Ook deed ze aan kunstschaatsen waardoor ze balletlessen ging
volgen. Uiteindelijk vond ze het dansen zo leuk dat ze daar mee verder ging.
In 2017 werd ze aangenomen aan de Lucia Marthas for Performing Arts in
Groningen. Sonsearaej wil kinderen graag zien ontwikkelen in dans en in
hun leven. Ze is spontaan en zorgt ervoor dat de cursisten zich veilig voelen
in een energieke, positieve dansles. Een plek waar zij bovenal kunnen
genieten van dans en muziek. Ze is in 2020 afgestudeerd en heeft veel zin
om les te geven bij Dance d’Alí! Sonsearaej gaat Ballet, Streetdance en
Jazzdance geven op de woensdagmiddag.

