PROGRAMMABOEKJE

Welkom aan boord!
Het is zover, het is tijd om te vertrekken naar Destination
Unknown! Onderweg zullen we over een aantal tijdperken
vliegen waar u dansers uit verschillende studentendanssteden
kunt zien in hun natuurlijke habitat.
Er komen verschillende stijlen voorbij, zoals Modern, Jazz,
Hiphop, Ballet en Showdance en dat alles van het niveau
Beginners tot aan Demo. Laat uzelf verassen tijdens deze
bijzondere reis, waarbij u tussendoor even kunt bijkomen met
een drankje. Tot slot beginnen wij onze daling met een
gastoptreden van Lasya, de Nijmeegse studentenpaaldansvereniging met afsluitend de prijsuitreiking voor de dansers
die gestreden hebben tijdens de vlucht.
Dat belooft een hoop turbulentie! Maar geen zorgen, wij
zullen u samen met onze piloot goed begeleiden.
Een prettige vlucht toegewenst!

~ De Stewardessen

Wat is het NSDW?
Het Nationaal Studenten Dansweekend (NSDW) is een
weekend vol plezier voor dansende studenten uit heel
Nederland. Op zaterdag begint dit met de wedstrijd, waarna
wij doorvliegen naar het aanleren van de NSDW-dans
(zichtbaar in de opening van de wedstrijd) en het diner. In de
avond maakt iedereen zich klaar om door te feesten tot in de
vroege uurtjes. De volgende ochtend wordt er gebruncht,
gevolgd door een middag vol toffe workshops. En dat alles
met meer dan 200 deelnemers!
Dit jaar kent het evenement het thema ‘Tourist in Time –
Fasten your seatbelts!’ waarbij onze piloot u meeneemt
tijdens onze dansreis.

Bart Stuart

Presentator
(Piloot)
Beste passagiers! Hier spreekt
uw piloot. Het is eer om jullie
allemaal aan boord te hebben. Ik
ben de gast die af en toe de show
onderbreekt om jullie te vertellen
wie het volgende team is. Dit
alles, zodat we veilig arriveren op
onze ‘Destination Unknown’.
Dit is gelijk ook het deel waar ik
mijzelf introduceer in 300 teke…

Vluchtschema
Opstijgen (13:00)
Beginners







Happy Socks

Hiphop

Dance Fever

Sparkling Diamonds

Jazz

Chassé

Enchanté

Ballet

Dance Fever

Hóp eitt

Jazz

Chassé

Doe maar Jazz

Modern

Dance Fever

Drive you crazy

Show

Dance Fever

Uni-T Crew

Hiphop

Erasmus Dance Society

Levitate

Modern

STUdance

Gravitate

Hiphop

Footloose

Error

Modern

Dance Fever

Sparkling Babes

Jazz

Chassé

Entity

Modern

Erasmus Dance Society

Eternity

Hiphop

Dance Fever

Gevorderd









Pauze

Halfgevorderd





Free

Modern

Dance Fever

Sparkling Together

Jazz

Chassé

Revolution

Hiphop

Dance Fever

D.A.M.N.

Jazz

STUdance

Uni-T

Hiphop

DanceNation

Lipstick

Show

Dance Fever

Wagalicious

Mix

Student Dance Factory

H.E.A.T.

Hiphop

STUdance

Infini-T

Modern

DanceNation

Divini-T

Show

DanceNation

Effekt

Hiphop

Dance Fever

Demo










Gastoptreden

Prijsuitreiking

Landing (± 17:00)

Jury
(Business Class)
Hoi, mijn naam is Lies Bakker
Lies
Bakker

en ik ben 33 jaar. Ik ben geboren
en getogen in Utrecht en ik woon
sinds een paar jaar in Vleuten.
Ik heb mijn dansopleiding aan de
ArtEZ dansacademie in Arnhem gedaan met als hoofdvakken
jazz-, moderne en klassieke dans. Naast mijn opleiding heb ik
me gespecialiseerd in Hongaarse en Roemeense
zigeunerdans en in Latin dansstijlen zoals New York salsa.
Acht jaar geleden heb ik Dansschool Mizou opgericht in
Utrecht, waar ik met veel plezier les geef. Daarnaast ben ik
dansmaker van o.a. Mizou Danst, een modern danstheater
gezelschap, waarvan in mei de voorstelling ‘Kairos' in
première gaat.
De magie van dans ontstaat voor mij als dansers zich volledig
durven te geven en hierdoor het publiek meevoeren zodat
het een glimp kan opvangen van een andere wereld.

Quinty van Selow (24)

danste als achtergrond
danseres in het TV programma Dance Dance Dance /
Holland’s Got Talent en als achtergrond danseres voor
Berry Lewis, OG3NE, Leona Filipo en Karin Bloemen. Ze
heeft in een aantal theatervoorstelling gedanst genaamd JA
HE? Onder leiding van Nedda Sou / B-BOY en RESPECT

onder leiding van Jolanda
spoel en Lloyd Marengo . Na
het afronden van de Urban
Dansopleiding in Arnhem richt
Quinty zich nu op een Hiphop
en House carrière in zowel de
artistieke als commerciële
sector. Quinty geeft les op
verschillende dansscholen. Ze
is veel bezig in de battle wereld
en won ze verschillende
danswedstrijden zoals Prove It
On The Dancefloor (Duitsland)
, Istanbul Street Dance Battle,
IBE Bonnie&Clyde battle.
Hallo, ik ben Gido van Ooijen en ik ben 30 jaar. Al mijn
hele leven ben ik aan het bewegen, vanuit mijn babybed naar
mijn eerste dansles toen ik 7 jaar was. Ik ben begonnen met
jazz maar al heel snel kwamen er streetdance, tapdans en
hiphop bij. Op
mijn 16e ben ik in
Arnhem naar de
MBO dansdocent
opleiding gegaan,
daar heb ik mij op
een
technisch
niveau
kunnen
ontwikkelen met
o.a ballettechniek
en moderne dans.

Ik ben vanuit het MBO door gestroomd naar het HBO
Rotterdamse Dansacademie als Uitvoerend Danser. Tijdens
mij opleiding heb ik mogen werken met o.a Jiri Kylian en
Conny Janssen. Na mijn stage bij Introdans ben ik nog
gebleven als gastdanser en heb ik nog diverse stukken mogen
dansen. Ik heb nog een theatertour gedaan met de Kissmoves,
en hier heb ik veel geleerd over interactie maken met het
publiek.
Nu geef ik veel lessen op diverse scholen, waaronder het MBO
in Arnhem en wil ik zoveel mogelijk kennis delen met anderen.
Ik ben een allround danser, ondanks de technische trainingen
die ik heb gehad, ik hou ervan om dansstijlen te fuseren en
daar zoveel mogelijk diversiteit uit te halen.
Ik ben Shanity Alvares.
Ik dans sinds mijn 7e, ben
opgegroeid in een dansfamilie
en ben gezegend om mijn
talent en passie te delen met
mijn familie. Naast dansen als
achtergronddanser voor verschillende artiesten, geef ik
les in Feminine heels. Mijn
lessen focussen zich op jezelf
zijn in al het moois dat je bent.
gaat over
over staan,
staan,lopen
lopenen
enbewegen op een zelfverzekerde
Het gaat
bewegen
op
een
en
vrouwelijke manier.
Over
het vieren van alle verschillen en
zelfverzekere
en uniek
vrouwlijke
de
schoonheid om
te zijn. Ik geef opdrachten in catwalk,
manier. Overenhet
vieren van
choreografie
zelfverzekerdheid
om het gevoel van je meest
alle
verschillen
de grenzen te verleggen.
sexy-zelf
te krijgen enen
je eigen
schoonheid om uniek te zijn.

Deelnemende verenigingen
Tijdens het NSDW 2022 doen maar liefst zeven
studentendansverenigingen uit verschillende steden mee:
Student Dance Factory (Wageningen), DanceNation (Tilburg),
STUdance (Utrecht), Chassé (Enschede), Footloose
(Eindhoven), Erasmus Dance Society (Rotterdam) en tot slot
de organiserende vereniging Dance Fever (Nijmegen).

Wageningen
The Student Dance Factory (SDF) is de studentendansvereniging van de universiteit Wageningen. SDF biedt
wekelijkse danslessen aan in de stijlen modern en urban voor
alle niveaus van dansers. Het maakt niet uit of je een beginner
of gevorderde danser bent, we zijn er voor iedereen! Onze
lessen worden gegeven door enthousiaste leden van de
Wagalicious dance crew. The Wagalicious dance crew is het
demo team van SDF wat bestaat uit gevorderde dansers die
het leuk vinden om op te treden en mee te doen aan
wedstrijden, zoals het NSDW.
"Dansen voor studenten, door studenten" is het motto van
onze vereniging! Als vereniging vinden wij gezelligheid heel
belangrijk. Dat is waarom we ook iedere periode een extra
workshop organiseren, gegeven door een expert. De
workshops richten zich op dansstijlen die anders zijn dan die
in onze reguliere lessen. Bijvoorbeeld: klassiek ballet, house of
breakdance.

Tilburg
De Tilburgse Studenten Dansvereniging DanceNation is de
eerste en enige vereniging in Tilburg waar je tijdens je
studietijd kunt beginnen of blijven dansen! Bij het
Sportcentrum bieden we verschillende dansstijlen aan op
allerlei niveaus: klassiek, contemporary, jazz, latin solo,
hiphop, heels en nog veel meer. Ook hebben we drie
demoteams voor hiphop, entertainment en contemporary die
eerder aan het NSK hebben meegedaan.
Naast ons dansrooster hebben we ook maandelijkse
workshops in nieuwe stijlen voor onze leden, en organiseren
we 7-weekse danscursussen gegeven door gastdocenten.
Natuurlijk zijn we niet alleen bezig met dans en hebben we
genoeg activiteiten voor alle leden! Zo zijn er onze speed
friending event, cocktailworkshop, een cycling dinner,
Valentijnsdag datediner, ledenweekend en natuurlijk onze
jaarlijkse showcase naast de andere activiteiten.
Bij TSDV DanceNation willen we iedereen de mogelijkheid
geven om te dansen, of je nu net begint met dansen of al jaren
ervaring hebt. Iedereen is welkom om bij ons in de vereniging
mee te doen. Daarom luidt ons motto: Never miss a chance to
dance with us!

Utrecht
In 1993 is STUdance opgericht door een paar enthousiaste
meiden. Inmiddels is zij uitgegroeid tot de grootste
studentendansvereniging van Nederland met meer dan 300
leden! Één van de doelen is om goedkope en goede
danslessen aan te bieden voor studenten. Op dit moment
verzorgt STUdance lessen op verschillende niveaus in de
stijlen jazz, klassiek ballet, hiphop, streetdance, moderne dans
en een mixles. Voor deze lessen heeft STUdance
professionele docenten in dienst. Naast de reguliere lessen
heeft STUdance ook een project waarbij leden onder
begeleiding een eigen choreografie kunnen maken, genaamd
ChoreoLab. Ook heeft STUdance twee demoteams die
optredens geven en wedstrijden doen uit naam van
STUdance. D.A.M.N. is ons jazz georiënteerde demoteam en
H.E.A.T. is hiphop georiënteerd. Beide zullen ook aanwezig
zijn bij het NSDW. Het dansseizoen wordt afgesloten met een
grote eindvoorstelling in de Stadsschouwburg Utrecht.
Naast het sporten kent STUdance natuurlijk veel gezelligheid;
twaalf commissies zorgen het hele jaar door voor allerlei leuke
activiteiten! Van de vaste borrels, feestjes en het gala tot
workshops, theater uitjes en onvergetelijke weekendjes weg.
Wil je meer weten over STUdance? Tijdens de UITweek en
onze open lesweek in september kan je terecht met al je
vragen of mail je vragen naar info@studance.nl.

Enschede
Chassé is een studentendansvereniging aan de Universiteit
Twente. We zijn de jazz dance vereniging van Enschede, dit is
dan ook een stijl die je vaak terugziet in onze dansen. Naast
jazz proberen we ook te variëren met stijlen zoals show of
contemporary. We bieden lessen op vier verschillende
niveaus: beginner, intermediate, semi-advanced en advanced.
Deze lessen worden gegeven door een professionele docent.
We willen graag mee doen aan NSDW dit jaar omdat voor de
pandemie Chassé altijd mee deed en het is daardoor een soort
traditie voor ons geworden. Tenslotte hebben we heel veel zin
om alle andere dansers te ontmoeten! Dit is een fijne kans om
elkaar te leren kennen en een gezellige tijd te hebben.

Eindhoven
Hoi allemaal! Wij zijn Footloose, de StudentenDansvereniging
van Eindhoven. Met bijna 400 leden zijn wij een van de
grootste culturele verenigingen van Eindhoven en we bieden
maar liefst 7 verschillende dansstijlen aan. Van Ballet,
Modern, Improvisatie en Hiphop tot Ballroom, Salsa en zelfs
Zouk. Ons Hiphop demoteam 'Gravitate' zal onze vereniging
vertegenwoordigen op het NSDW. We kijken er naar uit om
jullie beter te leren kennen!

Rotterdam
Erasmus Dance Society (EDS) is dé studentendansvereniging
van Rotterdam. De vereniging bestaat nu al 32 jaar en is
begonnen met het aanbieden van danslessen in Ballroom
standard en Latin.
Over de jaren heen is de vereniging gegroeid naar ongeveer
600 leden en biedt momenteel danslessen in 8 verschillende
stijlen, waaronder: Contemporary, Hip Hop, High Heels,
Bachata, Salsa, Ballroom Standard, Ballroom Latin en
Movement & Mindfulness. Daarnaast biedt EDS elk kwartaal
twee 7-wekelijkse bootcamps aan in verschillende dansstijlen,
zoals Afro en Vogue.
Naast de reguliere danslessen organiseert EDS ook
evenementen, zoals o.a. dansavonden, de EDS showcase en
het jaarlijkse gala. Ook organiseert EDS elk dansjaar
showteamaudities voor gevorderde dansers. De showteams
van Hiphop en Contemporary doen dit jaar voor het eerst mee
met de NSDW competitie. EDS staat altijd open voor nieuwe
uitdagingen, toen ze dan ook hoorde van de NSDW
danscompetitie wilden ze graag hieraan mee doen.
EDS kijkt met veel enthousiasme uit naar de competitie!

Nijmegen
Dance Fever is dé studentendansvereniging van Nijmegen!
We zijn een dansvereniging met verschillende dansdisciplines
die op verschillende niveaus te volgen zijn: Hiphop (&
Wedstrijdteam), Klassiek Ballet (& Spitzen), Modern Jazz,
Stijldansen en Showdance (& Demoteam).
Naast de danslessen kan je bij Dance Fever ook terecht voor
leuke activiteiten, workshops en merchandise. Allemaal met
behulp van in totaal 15 commissies. Als dansers weten we
natuurlijk wel hoe je een feestje moet bouwen!
Dance Fever is deelnemer aan het NSDW, omdat het een
prachtig evenement is waarbij mensen vanuit heel het land bij
elkaar komen om hun passie te delen, namelijk: DANS!
Het leuke is dat het NSDW een compleet weekend is waarbij
niet alleen gestreden wordt tussen de verschillende teams,
maar ook gefeest wordt en workshops worden gegeven!
Dance Fever heeft er in ieder geval super veel zin in en is mega
trots op onze NSDW-Commissie!

NSDW-Commissie

(Stewardessen)

Tekst Tekst
Het afgelopen
jaar is de Nationaal Studenten Dansweekend
Commissie druk bezig geweest om het evenement mogelijk te
maken. Ze hebben hier onwijs veel plezier in gehad: een
ervaring om met alle liefde mee te nemen in de bagage!

Voorzitter – Gabi Rahimbaks
Verantwoordelijk voor de
commissieleden en het
behouden van overzicht
over het gehele
evenement

Secretaris – Daphne Hermsen
Verantwoordelijk voor het contact
met de deelnemers, juryleden en het
bijwerken van alle administratie

Penningmeester – Aline Rijks
Verantwoordelijk voor
alle geldgerelateerde
zaken rondom
het evenement

Feest – Michelle de Brouwer
Verantwoordelijk voor het grote
feest op de zaterdagavond:
dit jaar in thema ‘Disco’

Catering – Marlein Sturing
Verantwoordelijk voor de lunch
en het diner op zaterdag en
de brunch op zondag

Activiteiten – Eline Luyten
Verantwoordelijk voor de
zaterdagavondactiviteit en de
workshops op zondag

PR/Socials – Fransje Verduijn
Verantwoordelijk voor de promotie,
website, Instagram, Facebook en
goodiebags voor de deelnemers

