Stichting Misiconi , Van langendonckstraat 15a te Rotterdam

Nieuwe dansers gezocht voor de Misiconi Community
Stichting Misiconi is op zoek naar nieuwe dansers voor de Misiconi Community. We
hebben plaatsen beschikbaar op dinsdag (18:30 - 19:45) en op zaterdag (10:30 - 13:00).
Heb je interesse? Lees dan snel verder!

Over Misiconi
Stichting Misiconi Dance is een inclusief dansgezelschap waarbinnen ongelijkheid de
grootste troef is. De organisatie vindt dat iedereen een kans moet hebben om te werken
aan zijn of haar vaardigheid en bekwaamheid. Om dit te kunnen realiseren, heeft
Misiconi haar eigen methodiek ontwikkeld. Binnen deze methodiek staan persoonlijke
doelstellingen centraal en wordt er veel aandacht besteed aan hoe het individu binnen
het collectief kan reiken naar zijn of haar potentie. Stichting Misiconi Dance, die sinds
haar oprichting in 2015 gevestigd is te Rotterdam, is een instelling die voornamelijk is
gericht op het ontwikkelen en uitvoeren van professionele voorstellingen. Zij doet dat
met een gemixte groep aan dansers in een gelijkwaardige samenwerking. De
dansvoorstellingen zijn regionaal, nationaal en ook internationaal.

Dagen
Dinsdag
Op dinsdag (18:30-19:45) geven we les aan deelnemers met een beperking of
meervoudige beperking. Hierbij staan jouw kracht, vermogen en gezelligheid centraal:
We kijken naar jouw groeicapaciteit en je persoonlijke doelstellingen. Via onze eigen
methodiek gaan we op een speelse manier aan de slag om deze persoonlijke
doelstellingen te halen!
Zaterdag
Op zaterdagochtend geven we twee lessen aan een gemixte groep mensen in onze
community. Van 10:30 tot 11:45 krijg je een bewegingsles met moderne dansprincipes
aan de basis. Deze les wordt gegeven door een professionele dansdocent die jou helpt
om jezelf te professionaliseren. Natuurlijk wordt ook hierbij gekeken naar wat jouw
persoonlijk kracht is.
Van 12:00 tot 13:00 ga je zelf aan de slag binnen het Creatief Lab. Bij het Creatief Lab
staat collectief maken en creëren centraal en werk je gezamenlijk aan een stuk dat je
twee keer per jaar gaat laten zien: Midden juli en eind december. Natuurlijk wordt deze
les ook door een professionele dansdocent begeleid, zodat je creativiteit nog verder
gestimuleerd wordt.

Stichting Misiconi , Van langendonckstraat 15a te Rotterdam

Interesse?
Niemand is hetzelfde en Misiconi begrijpt als geen ander dat daarom niet voor iedereen
dezelfde vlieger opgaat. Wij vinden het daarom heel belangrijk om samen te kijken naar
jouw mogelijkheden in de breedste zin van het woord: Fysieke en mentale
mogelijkheden, vervoersmogelijkheden en financiële mogelijkheden. We willen daarom
graag persoonlijk om de tafel zitten om een passend plaatje voor jou te creëren.

Vul een van onderstaande inschrijfformulieren in, dan nodigen we je graag uit voor een
proefles!

Misiconi
Creative
Community

Gegevens die we nodig hebben:

Stichting Misiconi

Voornaam:.................................................................................

Joop Oonk
Van Langendonckstraat 15a
3076SG Rotterdam
Tel: 0644366146
info@misiconidance.nl
www.misiconidance.nl
www.misiconi.nl/wordpress/

Naam:........................................................................................

Adresgegevens:.......................................................................
E- Mail: .....................................................................................
Telefoon:...................................................................................
Mobiel:......................................................................................
Geboorte datum:......................................................................
Mag op de foto, toestemming:.................................................
Cursus naam (omcirkel, onderstreep)
Dinsdag
●

18:45-19:45 Mixable Class

Kosten bedragen 7 euro per les en worden per kwartaal via een
digitale factuur verstuurd vanuit finance@misiconidance.nl naar het
aangegeven mail adres.
Kosten per les bedragen (vanuit PGB bedragen) 14,50 euro per uur.
Bij deze geef je je op voor een jaarcursus bij Misiconi 2021- 2022
september 2020 ™ juli 2021 Opzeggingstermijn is 2 maanden.
Handtekening deelnemer: .................................................................

Vriendelijke groet,
Joop Oonk
Artistiek Directeur
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Stichting Misiconi

Gegevens die we nodig hebben:
Naam: ........................................................................................
Voornaam:.................................................................................
Adresgegevens:.......................................................................

Joop Oonk
Van langendonckstraat 15a
3076SG Rotterdam
Tel: 0644366146
info@misiconidance.nl
www.misiconidance.nl
www.misiconi.nl/wordpress/

E- Mail: .....................................................................................
Telefoon:...................................................................................
Mobiel:......................................................................................
Geboorte datum:......................................................................
Mag op de foto, toestemming:..............................................
Cursus naam (omcirkel, onderstreep)
Zaterdag
●
●

10:30-11:45 Mixable Class
12:00-13:00 Mixable Creative Lab

Kosten bedragen 12 euro per les en worden per kwartaal via een
digitale factuur verstuurd vanuit finance@misiconidance.nl naar het
aangegeven mail adres.
Kosten per les bedragen (vanuit PGB bedragen) 14,50 euro per uur.
Bij deze geef je je op voor een jaarcursus bij Misiconi 2021-2022
Opzeggingstermijn is 2 maanden.
Handtekening deelnemer: .................................................................

Vriendelijke groet,
Joop Oonk
Artistiek Directeur

