
 
 
 
 

Hanafubuki workshop: hedendaagse dans 
 
 
 
 
 

Korte beschrijving 
De workshop hedendaagse dans is ideaal voor iedereen die 

houdt van dans, muziek of beweging. Verschillende aspecten 

van hedendaagse dans komen hier aan bod: de deelnemers 

leren de basis van en de techniek die erbij hoort. Via een 

paar simpele oefeningen worden de deelnemers uitgedaagd 

om zelf een dansimprovisatie te maken of om 

dansbewegingen uit te vinden. Er wordt ook aandacht 

gegeven aan het aanleren van een choreografie: hier ligt de 

nadruk eerder op expressiviteit dan op het juist uitvoeren van 

de danspassen. De workshop wordt afgesloten met een 

toonmoment waarop de deelnemers alles wat ze geleerd 

hebben tijdens de workshop gebruiken om als groep tot een 

korte improvisatie te komen. 
 
 

 

 

 Standaard workshop 
Aantal deelnemers: 20 

Leeftijd: vanaf 10 jaar 

Duur: 2u 

Prijs: 180 euro (9 euro p.p.) 

 
Wij voorzien 
Twee tot vier begeleiders  

met danservaring 

 
U voorziet 
Een ruime zaal met houten vloer  

of balletvloer 

Een muziekinstallatie 

 

Aantal deelnemers, duur en prijzen 
Duur 20 deelnemers 30 deelnemers 40 deelnemers Inloopworkshop* 

1u 150 euro 200 euro 250 euro 200 euro 

2u 180 euro 250 euro 320 euro 250 euro 

3u 210 euro 300 euro 390 euro 300 euro 

4u  - - - 350 euro 
 
 
 
 
 
 
* Inloopworkshop: Is een workshop met  een onbepaald aantal deelnemers die kunnen aansluiten en weggaan op eender welk 
moment tijdens de activiteiten.  
* Vervoersvergoeding: Indien de workshop plaatsvindt buiten het district Antwerpen wordt er een vervoerskost aangerekend van 0,3 
euro per km. Deze wordt gebruikt om onze vrijwilligers een fiets- of treinvergoeding uit te betalen, of om een duurzame huurwagen 
van Cambio te gebruiken. 
* Leeftijd deelnemers: We voorzien aangepaste programma’s voor volwassenen. Meer info via mail. 
* Annuleren: U kan tot twee weken voor aanvang van de workshop kosteloos annuleren. Indien u later annuleert, wordt 50% van het 
factuurbedrag in rekening gebracht. 
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