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Beste dansers en ouders van dansers, 

 

De werkweek belooft weer een geweldige ervaring te worden met gastdocenten en workshops 

om ‘u’ tegen te zeggen. 

In deze werkweek zal er overdag gewerkt worden binnen de verschillende graden; de 2de 

graad heeft een ander programma dan de 3de graad. Voor de avondactiviteiten bieden we 

een omkaderend programma aan voor de volledige dansafdeling. Meer informatie over de 

gastdocenten vind je verder in deze brochure. 

Als dansers trainen we onszelf op een brede manier. We sleutelen dagelijks aan ons lichaam 

om sterker, leniger en sterker te worden. Maar verder moeten we er ook voor zorgen dat we 

veel over dans te weten komen. Wat is onze geschiedenis? Welke stijlen bestaan er 

allemaal? Welke choreografen kan ik nog ontdekken? Welke rol speelt muziek in onze 

praktijk en welke soorten  muziek bestaan er allemaal?  

Tijdens de werkweek zal je alvast kennis kunnen maken met een heel gamma aan stijlen, 

technieken en ideeën. Je zal kunnen werken met mensen die op verschillende manieren hun 

passie voor dans met jullie zullen delen. De derde graad zal ook kort kennis kunnen maken 

met onze geschiedenis, want zo lang we als mensen bestaan hebben, hebben we gedanst. 

Hoe, waar, wanneer en waarom er gedanst werd, kunnen jullie in een lezing van Roman Van 

Houtven ontdekken.  

Elke namiddag zal je je kennis en kunde kunnen uitbreiden in de workshops van onze 

gastdocenten die jullie zullen meenemen in hun dansante wereld. De tweede graad zal in 

twee groepen kunnen werken met Luis Marrafa en Bert Roman terwijl de derde graad aan de 

slag gaat met Ine Claes. 

Maar vooraleer we dat onderzoek kunnen aangaan, moet er eerst goed gezweet worden! 
Dat doen we met twee technieklessen elke ochtend gaande van ballet, modern jazz, yoga en 
hedendaagse dans naar hip hop.  Zo starten we het schooljaar met een hele hoop nieuwe 
kennis en ervaringen en is ons lijf weer helemaal klaar voor een jaar vol dans.  

Wij zijn dan ook zeer vereerd deze drie artiesten en gastdocenten te mogen ontvangen op 

onze werkweek en hopen dat onze leerlingen door deze samenwerking het begin van dit 

schooljaar positief, vol energie en inspiratie kunnen opstarten. 

Het voltallige dans team wensen jullie dus van harte een werkweek van 

doorzettingsvermogen, passie, ontwikkeling, professionaliteit en vooral ook plezier! 

 

Wanneer? 

Wij verwachten jullie allemaal in Dworp op maandagochtend om 9u30 stipt. De internen zullen 

onder begeleiding vanaf onze school (inkomhal) stipt om 7u45 vertrekken. De eerste les start 

om 10u, dus kom maandag in danskledij naar Dworp! Inchecken in de kamers zal pas voor het 

avondeten gebeuren. 

Vrijdag zal er om 14u een toonmoment zijn in Destelheide waarna jullie met jullie ouders naar 

huis mogen vertrekken. Er is geen begeleiding voorzien terug naar school op vrijdag! 

  



  

Hoe geraak je in het vormingscentrum Destelheide ? 
Vormingscentrum Destelheide 
Destelheidestraat 66-1653 Dworp 
Tel.: +32 (0)2 380 39 15 
info@destelheide.be 
 

Met de trein: 

➢ via Brussel naar Halle. Overstap mogelijk in Brussel –Zuid. De Lijn brengt je van 

Halle naar Dworp.  

➢ Check dienstregeling: www.nmbs.be en www.delijn.be 

➢ Neem in Halle Station lijn 153 of lijn 155 richting Drogenbos. 

➢ Stap af op de grens Alsemberg-Dworp, halte ‘Destelheide’. (vraag halte stop aan 

chauffeur) 

Met de auto:  

Vanuit Hasselt, Leuven, Antwerpen, Gent of Oostende: Volg de ring rond Brussel E19 

richting Mons-Charleroi (Parijs).Verlaat de E19 aan afrit 20 Huizingen-Sint-Genesius-

Rode.Rij linksaf richting Dworp-Alsemberg (Alsembergsesteenweg).Na ongeveer 3 km 

bereik je het dorpscentrum van Dworp.Rij door het centrum. Voor de helling, bij de wegwijzer 

‘Destelheide’ sla je rechts de Zevenbronnenstraat in. 

De eerste straat links is de Destelheidestraat. Het Vormingscentrum Destelheide ligt op de 

helling rechts in het groen. Er staan vanuit Dworp dorp (grote baan) al wegwijzers naar 

‘vorming centrum Destelheide’.  

Kom je over Leuven en wil je het Viaduct van Vilvoorde vermijden? Volg dan ten 

zuiden van Brussel de Ring Oost.  

Verlaat de E40 in Kraainem. Kies daar richting Waterloo, ook aangeduid als Mons-

Charleroi.Je rijdt door twee tunnels, onder het Vierarmenkruispunt en onder het 

Leonardkruispunt. 

In Groenendaal, net vóór de derde tunnel, ga je voorbij de spoorwegbrug rechtsaf het bos in, 

richting Sint-Genesius-Rode.Na een zevental bochten en verkeersdrempels sla je bij de 

wegwijzer Sint-Genesius-Rode linksaf.Blijf deze weg volgen, voorbij de splitsing tot aan de 

verkeerslichten. Rij daar linksaf de steenweg op. Aan het eerste kruispunt met 

verkeerslichten ga je rechtsaf. 

Je volgt deze weg met verkeerslichten zo’n 5 km lang tot in Dworp. Vanaf hier volg je de 

wegwijzers: ‘vorming centrum ‘Destelheide’. Aan het eerste kruispunt met verkeerslichten ga 

je rechtsaf. Je volgt deze weg met verkeerslichten zo’n 5 km lang tot in Dworp. 

Vanaf hier volg je de wegwijzers ‘Destelheide’.In deze werkweek zal er overdag gewerkt 

worden binnen de verschillende graden; de 2de graad heeft een ander programma dan de 

3de graad. Voor de avondactiviteiten bieden we een omkaderend programma aan voor de 

volledige dansafdeling. Meer informatie over het programma en de gastdocenten vind je 

verder in deze brochure. 
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Tijdens deze week werken en leven we een week heel erg intensief 

samen; daarom vragen we om volgende afspraken te respecteren: 

 

Rust en nachtrust 

• We respecteren elkaars nachtrust en elkaars behoefte aan rust. Slaaptijden worden 
gerespecteerd. Neem desnoods een boek mee of iets om je rustig bezig te houden op 
de kamers. 

 

Roken en alcohol 

• Roken willen we afraden in verband met een gezonde levensstijl. Dansers van de 3de 
graad kunnen roken op de voorziene ruimte na ontbijt om 9u, na middageten, na 
avondeten en eventueel s’avonds. Vraag toestemming om te roken en rook alleen daar 
waar het mag op het domein. 

• Alcohol is toegelaten (alleen in de bar) voor leerlingen boven 16 tijdens 1 vrije avond 
op donderdag. Dit wordt aangekondigd. 

 

Bij noodgevallen 

• Aarzel niet om een leerkracht te contacteren; spreek over je zorgen! Indien nodig 
contacteren we de leerlingenbegeleiding voor meer privacy. 

• Ook voor ouders; wil je ons iets melden. Bel naar het vormingscentrum Destelheide en 
vraag ons terug te bellen.  

In uiterste nood kan u ons bereiken op:  
0475/933813 (Kristin De Walsche,coördinator dansers) 
02 380 39 15 ( Centrum Destelheide, kantooruren) 
02 502 05 04 | GSM: 0467 63 21 81 (Algemeen secretariaat Kunsthumaniora Brussel, 
kantooruren) 
 

 

Dagindeling  

     

                                                                       

 

 

  

7u45-8u45 Ontbijt 

9u-10u25 Techniek les 

10u30-12u Techniek les 

12u-13u Lunch 

14u-17u30 Workshop 

18u-19u Avondeten 

19u-21u Avondactiviteit 

21u Ontspanning 



  

Wat brengen we mee?  

 

➢ Toiletgerief, handdoeken 

➢ Voldoende dans- en vrijetijdskledij, ook met lange mouwen voor vloer werk, allen 

kniebeschermers! 

➢ Kledij voor het toonmoment + passend ondergoed : een egaal zwarte outfit (zwart 

ondergoed), een kleurrijke outfit (vleeskleurig ondergoed of in passende kleur) 

➢ Regenkledij (we werken soms ten dele buiten of op locatie), warme kledij 

➢ Goede loop/sportschoenen (stevige, verende zool) 

➢ Je eigen ipod/GSM met eigen muziek + oortjes is handig voor extra repetities 

➢  Identiteitskaart, zakgeld om s ’avonds een drankje te kopen 

➢ Neem je medicatie? Graag de leerkrachten hiervan op de hoogte brengen! 

➢ Je eigen verzorgings-setje voor gevoelige lichaamsdelen en voetverzorging: 

steunverband, pleisters of compeed, sporttape, voetcrème, tube arnica/flexium-gel. 

➢ Drinkbus of drinkfles; deze kan je vullen aan de watertanks in Destelheide 

➢ Notitieboekje/logboek voor notities tijdens repetities  

➢ Indien nodig: muggen werende crème 

 

Opgepast!!  

Laptops , iPods, GSM’s en andere waardevolle voorwerpen gaan mee op eigen 

verantwoordelijkheid. 

De leerkrachten, begeleiders, noch het centrum zijn verantwoordelijk voor 

eventuele diefstal of verloren voorwerpen. 

 

Veel plezier aan allen! 

 

 
 

 

 

 

 

 



  

Workshops 
 

2de graad 

Luis Marrafa 

Geboren en opgegroeid in Duitsland, verhuisde naar 
Portugal, daarna naar  Engeland en woont en werkt 
momenteel in België, Brussel sinds 2009. Studeerde af 
aan de Hogeschool voor Kunsten, faculteit Dans te 
Lissabon. Hij is mede-oprichter en artistiek leider van het 
dansgezelschap MARRAFA en de dansstudio 
StairCase.studio in Brussel. Luis creëert en produceert 
zijn eigen werken als choreograaf, danser en 
geluidscomponist. Als dansdocent en choreograaf werd 
hij uitgenodigd bij verschillende dansscholen en 
professionele dansgezelschappen,  voor hen 
choreografeerde hij o.a. Efeméride '19, Functio '19, 
Hodierno '18, Anpassung '18, Soma '17, Marvel '17, 

Folclore '16, Proxemics  
Hij werkte samen met kunstenaars zoals Karine Ponties, Rui Horta, Tânia Carvalho, António 
Cabrita, Luís Guerra. www.marrafa.com 
 

De bewegingstaal van Luis Marrafa wordt ondersteund door lagen van mechanische en 
organische processen die niet alleen aanleiding geven tot abstracte bewegingen van een 
gestructureerd discours, maar ook een perspectief schetsen tussen de functionaliteit van het 
lichaam en het effect van de technische toepassing ‘danstechniek'. De muziek in relatie met 
beweging - fenomenen die elkaar aanvullen, is een essentieel aspect in zijn werkproces. 
 

Bert Roman 

Na een opleiding als verpleger behaalde Bert zijn bachelor in de 

dans aan het conservatiorium in Antwerpen. Hij ontving een beurs 

voor Danceweb, Impultstanz 2009 in Wenen. Als danser werkte hij 

voor: BBC, United-c, De Maan, Cacao blue en Joji Inc. En werkte 

samen met Florence Augendre, Stefan Jovanovic, Sung-Im Her, 

Orley Quick, Zoë Solomons en José Tomás Torres. Bert geeft 

workshops en lessen voor professioneel en niet-professionele 

dansers. Hij coacht onafhankelijke artiesten in de ontwikkeling van 

hun creatief werk. Oa: Lucy Hopkins, Seiriol Davies, Brian Mullin, 

Sam Lee en Amy Gwilliams. 

Als bewegings regiseur hij werkte met onder andere: De Munt 

National Opera Brussels, Cirque Bijou, Temple Theatre, Theatre 

Temoin, Single Shoe Productions, Mountview Academy of theatre arts, London Fashion 

week en Pop band Friss.be. 

Bert is oprichtend lid van het internationaal theatre gezelschap Babakas en project manager 
en evenementen producer. Hij is nu artistiek directeur en choreograaf voor MoveMe Dance, 
een Londen gebaseerde company en produseerd MoveMe, een participerend dans event. 
www.movemedance.co.uk 

 

 

http://www.marrafa.com/
http://www.movemedance.co.uk/


  

Bert Roman gaat werken rond connectie. 

Hoe connecteer je met jezelf binnen in? Hoe naar buitenuit en naar de ruimte toe ? En hoe 
doe je dat in relatie met een ander lichaam? Hoe neem je daar de volle verantwoordelijkheid 
voor?  

Omtrent dit proces wil Bert twee fysieke en theatrale scènes uitwerken met de groep. Daarbij 
wil Bert twee fysieke, dansante en theatrale scènes uitwerken. Eén scène rond activisme, 
hoe kan je jezelf activeren in een massabeweging? (Feest, betoging, american wave).  

In de andere wordt gewerkt rond vechten, fysieke communicatie, weerstand en spanning, 
maar ook gewicht en plezier om met een ander lichaam te connecteren. Activeren van een 
probleem en een probleem oplossen in vele vormen van contactimprovisatie. 

 

3de graad 

Ine Claes behaalde een bachelor Moderne dans aan de 

Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten in 2008. 

Haar interesse voor beweging en beeldende kunst 

leidde tot samenwerkingen met beeldend kunstenaars 

Jacques Urbanska, Thomas Israel, Liesbeth Marit, Sara 

Claes en Koen Moerenhout. Ine werkte als performer 

voor Joji Inc, Cie Le Cardage, Artshare, Marion Lévy, 

Sabine Molenaar, Jerzy Bielski, Postkaartproducties en 

Klankennest. In 2012 creëert ze het duet Riptide, samen 

met Aloun Marshal en muziek van Sara Claes, een 

performance in een fontein gecreëerd voor Nuit Blanche 

Brussel en Stockholm Fringe. In 2013 start ze samen 

met Johanne Saunier het dans- en muziekproject 

Ballets Confidentiels, waar ze werkzaam was als choreografe, danseres en vocalist. Ballets 

Confidentiels werkte samen met George Aperghis, Joâo Lobo, B.C. Manjunath, Quatuor 

Tana, Pak Yan Lau, Martin Crimp en vele anderen en speelde onder andere in Bozar, 

Festival van Vlaanderen, Handelsbeurs, Paris Quartier d'été, Maison de la Danse Lyon en 

vele andere plaatsen. In 2018 zette ze de samenwerking met Ballets Confidentiels stop om 

haar eigen praktijk meer ruimte te geven. In 2017 creëerde ze de solo stem/beweging I 

choke, You choke, let's All choke together voor het festival Ecouter pour l'Instant in Frankrijk. 

In 2019 houdt ze een onderzoeksperiode met residenties in C-TAKT, Kunstencentrum 

Vooruit en CC De Ploter. Ze 2019 creëerde de geluidsinstallatie Dive, ism Mathieu Calleja en 

Juan Parra Cancino, met première op Midzomer '19. In hetzelfde jaar ontving ze een 

kortlopende beurs van de Vlaamse Gemeenschap. Momenteel werkt ze aan een vocaal duet 

met Maja Jantar, Dialogues with a View - Soup for Breakfast. In 2020 creëert ze een nieuw 

werk, asfaraswecantell, een creatie die stem, beweging en spacialisatie in dialoog brengt. Dit 

werk is een co-productie van CTAKT en De Bijloke met de steun van Workspacebrussels, 

GC De Maalbeek en deFENIKS. In 2020 gaat ze in residentie in C-TAKT, Akropoditi Dance 

Center (GR) Workspacebrussels en Cas-co voor het werken aan nieuwe creaties. In 2020 is 

ze tevens uitgenodigd door beeldend kunstenaar Line Bogaerts om een samenwerking aan 

te gaan voor Line's project Window Wiper Switch.   

Ine werkt met stem, beweging, ruimte en beeldende kunst. Zij creëert projecten waar ze 

meerdere disciplines in dialoog brengt of met elkaar verweeft. Voor Kunsthumaniora Dans 

Brussel zal ze een nieuw kort werk maken dat focust op de relatie tussen stem en beweging. 

Ine zal de leerlingen onderdompelen in haar trans disciplinaire manier van denken. De 

leerlingen zullen kennis maken met het gebruik van de stem tijdens het bewegen en  

technieken leren die daar gepaard mee gaan. Zij zal de leerlingen vragen teksten te 

schrijven door middel van automatisch schrijven en deze herwerken. Deze teksten zullen 



  

deel gaan uitmaken van een stemcompositie die Ine met de leerlingen zal creëren en die 

bestaat uit vocale geluiden en zang. Deze stemcompositie vormt de basis voor de 

choreografie waar er vertrokken zal worden van de transformatie van dagelijkse beweging 

(herhaling, zoom, tempo,...). Ine gaat op zoek naar verschuivingen in de perceptie van tijd en 

actie door simpele handelingen naar voren te brengen in een "aangetaste" context, met oog 

voor het subtiele waarbij het gebruik van tijd heel belangrijk is. De thema's die we in haar 

werk terugvinden zijn zaken die Ine in de maatschappij observeert, als conformisme, het 

non-stop bezig zijn, de verschillende facetten van communicatie en de menselijke drang naar 

perfectie. Ine zal over deze thema's in gesprek gaan met de leerlingen om samen te 

reflecteren over de inhoud van dit korte werk en de leefwereld van de leerlingen te 

weerspiegelen.   
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