
 

              

 

 

Werkweek	Dans	afdeling	
Dworp,	Destelheide	

10/09/’18	-	14/09/’18	
Toonmoment:	Vrijdag	14/09		om	14u30	

                     
 

 



  

 

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 het programma en de 
gastdocenten vind je verder in deze brochure. 

Dit jaar staat de werkweek in het teken van muziek en dans. Als dansers kunnen we natuurlijk  goed 
omgaan met muziek en hebben we allemaal waarschijnlijk ettelijke uren op onze telefoon of laptop 
verzameld. Als we even iets in stilte doen is dat eerder de uitzondering. 

Maar hoe zit onze relatie met die muziek nu? In deze werkweek zullen we kennis maken met de 
praktijk van de dialoog tussen muziek en dans.  

Maar vooraleer we dat onderzoek kunnen aangaan, moet er eerst goed gezweet worden! Dat doen 
we met twee technieklessen elke ochtend gaande van ballet, moderne 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.  

In de namiddag maken we dan kennis met onze collega kunstvorm muziek in de vorm van workshops 
met  choreograaf Jori Kerremans en componist Szymon Brzoska voor de derde graad en Emilie 
Jocomet voor de tweede graad. Zij zullen jullie muzikaliteit en kunstzinnige geest uitdagen en samen 
met jullie als dansers werken.  

Wij zijn dan ook zeer vereerd deze drie artiesten 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 9u stipt. De internen zullen onder 
begeleiding vanaf onze school (inkomhal) stipt om 7u45 vertrekken. (trein om 8u09) De eerste 
workshop start om 10u, dus kom maandag in danskledij naar Dworp! Inchecken in de kamers zal pas 
voor het avondeten gebeuren. 

Vrijdag zal er om 14u30 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:	

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

Ø Check dienstregeling: www.nmbs.be en www.delijn.be 
Ø Neem in Halle Station lijn 153 of lijn 155 richting Drogenbos. 
Ø Stap af op de grens Alsemberg-Dworp, halte ‘Destelheide’. 

Opgelet! Op de dienstregeling vind je deze halte niet terug. Ze ligt tussen ‘Dworp sportschuur’ en 
‘Alsemberg Winderickx’. 

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. 

 

  



  

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) 
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 



  

Workshops	
	

2de	graad	
Onze leerlingen van de 2de graad zullen een week lang samen werken met Emilie Jacomet. Zij was in 
het verleden ook al regelmatig te gast in onze dans afdeling en zal nu de namiddag workshop te 
verzorgen bij onze jongste dansers. 

Emilie	Jacomet 
Jack begins dance in Annecy, France.  After years of training 
in Jazz, Ballet, Contemporary and Hip-hop she obtains 
a diploma « EAT JAZZ ». 	
At 19 years old she decides to base herself in Paris and travel 
around the world to perfect her technique while learning 
new ones. At the same time she will work as a freelance 
dancer in commercial projects, events, french companies 
while giving courses based on her own techniques. 

Meanwhile Jack is fascinated by visual arts, which leads her 
very quickly to creat her own projects m. In 2013 she wants 
to approach dance in a new perspective and enter the 
international school “SEAD” Salzburg Experimental Academy 
of Dance, in Austria. 

After SEAD Jack has developed an interest in trades around the world of entertainment: production, 
management, etc. 

She works as an assistant in Production in the Company “David Hernandez & Collaborators", in 
Brussels.  

She follows the company on several projects and develops during the creations and tours her eye as a 
photographer and video maker.ixing dance and video, with the production Make2work and the 
collective HERSELVES. 

As a teacher, giving dance courses and physical training internationally; 

As a photographer specialized in performing art with her own business “HER”; and in production for 
David Hernandez & Collaborators. 

 

 

3de	graad	
Onze leerlingen van de 3de graad zullen een week lang werken met Jori Kerremans. Jori zal samen 
werken met de Poolse componist Szymon Brzoska, (www.szymonbrzoska.me) die speciaal voor de 
dansers van Kunsthumaniora Brussel, een compositie zal maken. In deze workshop zal Jori tot een 
nieuwe creatie/choreografie komen die onze laatste jaar dansers zullen opvoeren tijdens hun 
geïntegreerde proef in Februari 2019.  

	 	



  

Jori	Kerremans	
Nadat hij op zeer jonge leeftijd bij Terpsichore (Bornem) begon 
te dansen, heeft hij dans gestudeerd in De Kunsthumaniora 
Antwerpen, in 2006 studeerde hij af aan de Koninklijke 
Balletschool Antwerpen . 
In de zomer van 2006 werd ik lid van IT-Dansa (Barcelona) onder 
leiding van Catherine Allard . 
 En kwam hij in 2008 terecht bij Scottish Dance Theatre onder 
leiding van Janet Smith . Toen de directie van SDT  in 2013 
veranderde naar Fleur Darkin, bleef hij als danser tewerk gesteld 
en voegde hij zich tot december 2016 toe tot het management 
team als repetitor. Door heen deze tijd heeft hij de eer gehad 

om met een aantal inspirerende mensen te werken en bleef hij altijd onderzoeken wat mijn eigen stem 
door dans zou zeggen. 
Als freelancer probeert hij zijn tijd in balans te brengen tussen het creëren van eigen werk, les geven 
en dansen . 
Hij creëerde als Freelancer  het duet “ Some Time Today for Tomorrow “, voor Facets een 
choreografische residency dat deel uitmaakte van Attakkalari India Biennial met als co-producent 
DanceBase Edinburgh . En Who? Where to go ? voor De Koninklijke Balletschool Antwerpen .  
Als docent en assistent werkt hij ondermeer voor Terpsichore Junior Company ( Belgie), IT-Dansa ( 
Barcelona), Sottish Dance Theatre en Staatstheater Braunschweig ( Duitsland ) . Carte Blanche ( 
Norway), National Dance Company of Wales (UK ) , Europa Dance Company ( Belgie)  
	

Szymon	Brzoska	
Originally from Poland, Szymon Brzóska graduated from the Music 
Academy in Poznań, Poland as well as the Royal Flemish Conservatory 
in Antwerp, Belgium, where he studied under composers Mirosław 
Bukowski and Luc Van Hove.   
Szymon Brzóska’s work explores synergy between music, movement, 
and image. The composer's particular interest has led him to 
participate in many collaborative projects across various art forms.  
His musical language can be placed somewhere between 
contemporary avant-garde and expanded tonality with a touch of 
minimalism, yet is deeply rooted in the very tradition of the classical 
music. Through his music, Szymon creates a world of diverse colours, 
specific atmospheres, intimate and personal emotions and conditions 
of the mind.  

Next to his autonomous work, Szymon Brzóska has an established career in creating music for dance. 
He worked with many award-winning choreographers (Sidi Larbi Cherkaoui, David Dawson, Maria Pages, 
Vladimir Malakhov), acclaimed orchestras (Sächsische Staatskapelle Dresden, Het Balletorkest) and 
reputable dance companies (Het Nationale Ballet, Semperoper Ballett, Cedar Lake Company, Eastman). 
His compositions have been performed many times over in numerous prestigious venues and festivals 
across the world such as Sadler’s Wells Theatre, Sydney Opera House, Lincoln Centre and BAM in New 
York, Semperoper in Dresden, Esplanade in Singapore as well as at the Festival D’Avignon. Szymon’s 
autonomous compositions were performed during the music @ venture festival in Antwerp, Festival of 
Polish Piano Music in Słupsk, Biennale Ars Polonia in Opole, Sounds New Contemporary Music Festival 
in Canterbury,  Operadagen in Rotterdam, Tehran International Contemporary Music Festival and En 
Avant Mars Festival in Gent. 

	



  

Wat	brengen	we	mee?		

 

Ø Toiletgerief, handdoeken 

Ø Voldoende dans- en vrijetijdskledij, ook met lange mouwen voor vloorwerk, allen 
kniebeschermers! 

Ø Kledij voor het toonmoment + passend ondergoed : een egaal zwarte outfit (zwart 
ondergoed), een kleurrijke outfit (vleeskleurig ondergoed of in passende kleur) 

2de graad toonmoment: zwarte, sportieve dans outfit!  

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

Ø Goede loop/sportschoenen (stevige, verende zool) 

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

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

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

Ø Ben je vegetariër of heb je een voedselallergie? Graag zo snel mogelijk melden via 
smartschool aan Kristin 

Ø Je eigen verzorgings-setje voor gevoelige lichaamsdelen en voetverzorging: steunverband, 
pleisters of compeed, sporttape, voetcrème, tube arnica/flexium-gel. 

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

Ø Notitieboekje/logboek voor notities tijdens repetities  

Ø Indien nodig: muggenwerende 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! 

 

 

 


