Stg. De Meervaart / Studio West: DANCE MODE ON

Al 14,5 jaar lang is Studio West dè broedplaats voor creatieve Amsterdamse talenten. Dit seizoen
hebben we veel geinvesteerd in onze dans activiteiten en dat werpt nu zijn vruchten af. Wekelijks
zijn er zo'n 60 dansers actief bij Studio West en daar zijn we super trots op. Naast coaching bieden
we ook een podium (Break A Leg & Kunstbende NoordHolland) maar ook krijgen onze dansers
regelmatig korting op de dans programmering van de Meervaart. Hieronder lees je meer over onze
dans activiteiten.

7 DEC | 50% KORTING OP (EXPERIMENTELE
HIPHOP) DANS VOORSTELLING 'EVEN WORSE'
Choreograaf Guilherme Miotto zet drie opvallende dansers in
een theatrale setting. In ‘Even Worse’ versmelten cutting edge
BREAKDANCE, experimentele HIPHOP en hedendaagse dans tot
een nieuwe, indringende taal. “Puik werk van Miotto en zijn
geweldige performers”, oordeelde de Volkskrant (****) en
Theaterkrant sprak van “een rijk, ontroerend beeld van het
geworstel om een plek” (****). Normaal zijn de kaartjes €15
per stuk maar onze Studio West achterban mag voor €7,50.
Haal je kaartjes op ww.meervaart.nl en gebruik de
promotiecode: StudioWorse” (max van 4 tickets per klant).
lees meer

BREAK A LEG 2019 | CREWS MELD JE NU AAN!
Het team van Studio West is druk bezig met de voorbereidingen
van Break A Leg 2019. Zondag 24 februari 2019 viert Break A
Leg haar jubileum met een feestelijke wedstrijd in De Meervaart
in Amsterdam. Deze dag nemen ruim 1.000 hiphop dansers het
tegen elkaar op, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat wordt
er gebattled door de beste hiphop dansers en crews. Tijdens
deze 10year Anniversary bestaat de jury van de competitie
weer uit de top van de Nederlandse hiphop dansindustrie: Ginny
Pauw, Roché Apinsa, Duzk, Amber Vineyard, Leal Arazzi, Senna
Amarnis, Giorgo Prijor & Zino Ainsley.
lees meer

HET STUDIO WEST DANS LAB TRAINT WEKELIJKS
KEIHARD
Elke zondagavond trainen de dansers van het Studio West Dans
Lab keihard in Studio West. Sedrig Verwoert van ICK
Amsterdam coached de 13 dansers elke zondag. De groep
werkt toe naar een eind performance op 20 januari 2019 in de
Meervaart. De dansers zijn: Joyce den Hertog, Andrea Alvarez,
Gianine Strang, Linde Wagemakers, Lisa de Faria, Niek
Wagenaar, Wahchi Vong, Anastasia Kochmarskaya, Matthew
Decuyper, Fleur van der Schaaf, Djenna Saccoh, Marcelina
Adamczyk & Anna Sophie Medina.

lees meer

ELKE DINSDAG HIPHOP DANCE CLASS DOOR
BABET FERNANDEZ
Elke dinsdag geeft Babet Fernandez Hiphop Choreo dance class
in Studio West. Energie, techniek, performance, creativiteit en
vooral plezier zijn duidelijk terug te vinden in haar lessen.
Wekelijks komen er weer nieuwe deelnemers bij maar met een
harde kern van 12 deelnemers kunnen we concluderen dat de
lessen een groot succes zijn! Wil je ook een keer meedoen?
Kom dan op dinsdagavond om 18:30 uur naar Studio West.
Ervaring is niet verplicht! KLIK HIER VOOR EEN VIDEO VAN DE
LESSEN
lees meer

ELKE DONDERDAG URBAN CONTEMPORARY
DANCE CLASS DOOR EMMA EVELEIN
Afgelopen donderdag zijn we begonnen met een Urban
Contemporary les, door Emma Evelein! We zijn super blij dat
Emma ons dans team is komen versterken, ze hoort namelijk
tot de top in haar vakgebied. Urban/Contemporary is een cross
over tussen Urban dance en moderne dans. Tijdens de lessen
wordt er aandacht besteed aan techniek, intentie, improvisatie,
uitvoering en creativiteit. Ook voor deze les geldt dat je elke
week kunt instromen. Zien we je donderdag om 19 uur in
Studio West? Ervaring is niet verplicht! KLIK HIER VOOR EEN
VIDEO VAN DE LESSEN
lees meer

KUNSTBENDE NOORDHOLLAND ZOEKT DANS
TALENT
Studio West is ook de thuisbasis van Kunstbende NoordHolland.
Kayleigh en haar team zijn druk bezig met de productie van de
voorronde. Op zondag 14 april 2019 barst de strijd los bij de
voorronde in Amsterdam. Jongeren in de leeftijd 13 tot 18 jaar
oud kunnen meedoen in één (of meerdere) van de acht
disciplines, waaronder DANS. Of het nou hiphop, popping,
locking, afro dance, modern of ballet is, Kunstbende heeft het
podium voor jou (en je dancecrew). Maak een choreo zoals jij
dat wil. Win jij de finale, dan treed je op met een eigen
choreografie tijdens het CaDance festival.
lees meer

ELKE ZONDAG PRACTICE MAKES PERFECT
Al sinds 7 oktober zijn we elke zondagmiddag open om vrij te
trainen. Iedere zondag traint jong en oud; breakdancers en
stand up freestylers in Studio West. Iedereen is welkom, als je
maar gemotiveerd bent om te trainen. Deze sessies zijn met
name bedoeld voor alle leerlingen die niet genoeg hebben aan
een uurtje les in de week! Kom trainen, ontmoet andere
dansers en krik je niveau omhoog!

lees meer

VRIJ TRAINEN DOOR DIVERSE CREWS ZOALS
TURN IT LOOSE & G.O.D CREW
Onze danszaal wordt niet alleen gebruikt voor lessen maar ook
trainen er maandelijks diverse crews zoals de bboys van Turn it
Loose. Maar ook is G.O.D. crew regelmatig te vinden in onze
dansstudio.
Dus voor alle Studio West dansmembers kom vooral je vrije
uren trainen in Studio west, the more the merrier.

lees meer

Meervaart | Studio West
Osdorpplein 6
1068 EL Amsterdam
0204107701
info@studiowest.nl
www.studiowest.nl
www.meervaart.nl
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