High Level Buikdanslessen
met Laetana
Laetana heeft 27 jaar podiumervaring en geeft nu 15 jaar les. Sedert 4 jaar heeft
ze haar eigen dansstudio in Eindhoven en verzorgt ze niet alleen de wekelijkse
lessen, maar geeft ze ook regelmatig workshops en werkt ze samen met
gastdocenten.
Ze heeft 14 jaar klassiek ballet gedanst in combinatie met jazzballet, moderne
dans en tapdance.
Voor privélessen vloog ze vaak naar Egypte, Libanon en Dubai. Nog steeds is ze
daar regelmatig te vinden voor het volgen van lessen en het opdoen van
inspiratie.
Ze heeft internationaal gedanst en optredens verzorgd in Bahrein, Jordanië,
Griekenland, Polen, Duitsland, België, Spanje en Egypte.
Verder heeft ze gedanst in diverse Nederlandse televisieprogramma`s en
meegewerkt aan een reportage over Jordanië voor een Estlands tv-station.

Voor het 3e seizoen start in oktober een cyclus van 6 lessen buikdans op hoger
niveau.
Deze lessen zijn bedoeld voor danseressen die lesgeven en/of optreden.
Doel van de lessen is het verbeteren van je
- houding,
- presentatie,
- techniek,
- uitvoering,
- inleving in de muziek en
- inspiratie opdoen voor je eigen lessen en/of optredens.
We gaan dit doen aan de hand van combinatieoefeningen en choreografie, met ruimte
voor eigen interpretatie. In deze cyclus werken we aan Cabaretstijl met klassieke en
dansante elementen. Je krijgt de muziek mee naar huis en er is gelegenheid om de
choreografie te filmen, zodat je ook thuis nog kunt trainen. Neem je sluier mee.

Start: 29 januari 2012
Overige data: 26 februari, 25 maart, 22 april, 20 mei, 17 juni.
Tijd: 13.00 – 15.45 uur
Data zijn evt. in overleg met de groep verzetbaar.
6 lessen à € 35,- per les (totaal € 210,-) Lessen zijn niet apart van elkaar te volgen.
Girorek. 8979964 t.n.v. Laetana
Locatie: Laetana`s Bellydance World, Hoogstraat 105A Eindhoven
Opgave: laetana@gmail.com tel.nr. 040-2434968 06-10475079

