Hou je van dansen? Wil je meer dansen, wil je beter leren dansen?
Dan is de Faya Dance Academy echt iets voor jou!
Wat is de Faya Dance Academy?
De Faya Dance Academy is een nieuwe driejarige opleiding voor jong danstalent in Friesland, die gevestigd is aan de
Opslach 5 in Heerenveen. De opleiding gaat in september 2020 van start.
De Faya Dance Academy is een samenwerking met de topsport talentenschool OSG Sevenwolden voor leerlingen uit
groep 8 , 1e 2e en 3e klassen SportLifeStyle. Als je al danslessen volgt bij een andere dansschool of vereniging, kun je
dit gewoon blijven doen en zo ook makkelijk combineren met deze opleiding.
Je kunt op deze manier tijdens je schooltijd danslessen volgen en je dansvaardigheden verbeteren.
Wat is het doel van de Faya Dance Academy?
Je krijgt les in verschillende stijlen, zodat je je ontwikkelt tot een allround danser en entertainer.
We bereiden je daarnaast ook voor op de audities voor een academie van je keuze, mocht je hierin geïnteresseerd
zijn.
Waar worden de lessen gegeven?
In de grote danszaal van Dance Centre Faya aan de Opslach 5 in Heerenveen. Dit is een dansschool in Heerenveen
die bestaat sinds 2006. Deze dansschool heeft al veel van haar eigen dansleerlingen succesvol begeleid naar hun
vervolgopleiding op diverse academies in Nederland.
Hoeveel uren krijg je les per week?
Tijdens de opleiding krijg je 3 uur dansles per week. De lesdagen voor leerlingen van de Faya Dance Academy zijn op
de maandag of dinsdag en donderdag ochtend van 8.00-9.45 uur.
Welke modules komen aan bod en op welke dagen?
Er wordt gewerkt in verschillende modules van ongeveer 8 weken. Tijdens de Module lessen staat de techniek van
de specifieke stijl centraal en daarnaast zijn er losse onderwerpen per module waar extra aandacht aan wordt
besteed. Na elke afsluiting van een module ontvang je een rapport met hierin je verbeterpunten en je progressie.
Hoe kun je deelnemen aan de Faya Dance Academy?
Vul het bijgevoegde aanmeldingsformulier in en stuur het op naar:
Faya Dance Academy, de Opslach 5, 8448 GV Heerenveen.
Onderdeel van de toelatingsprocedure is je aanwezigheid tijdens de
Aanmeld Dag 1 februari
van 12.00 -13.30 uur krijg je een gecombineerde dansles aangeboden waarin verschillende dansstijlen worden
behandeld om te bekijken wat je startniveau is.
Voor ouders met beperkte financiële middelen is het Jeugdfonds Cultuur in het leven geroepen,
https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/friesland-cultuur/ en Stichting Leergeld: https://www.leergeld.nl/
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