brochure:

Openingsdans
voor bruidsparen

openingsdans
voor bruidsparen

“Na 6 lessen met Jenny hadden we echt
een super mooie en leuke dans. Na ook
een keertje oefenen op onze trouwlocatie
waren we er helemaal klaar voor.
Zonder zenuwen ontzettend genoten, en
geweldige reacties gehad. Niemand had
zo’n spetterende dans zien aankomen!”
- Bruidspaar Indira en Tom

Eerste 6
dansuren

Vanaf 7
dansuren

Vanaf 10
dansuren

Vanaf 13
dansuren

€75

€70

€65

€60

per uur

per uur

per uur

per uur

Inclusief intakegesprek, video opnames van de trainingen
om thuis mee te oefenen, oefenen met een lange rok, en
flexibele tijden. Repetities zijn in principe 1,5 uur.
Deze tarieven zijn inclusief BTW
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Hoe werkt het?
Proefles en voorbeeldjes
Allereerst is het prettig om te beginnen
met een proefles. Kijk vooraf even naar wat
voorbeeld openingsdansjes op Youtube en
stuur mij een paar voorbeelden van wat
jullie aanpreekt - en wat jullie helemaal niet
aanspreekt.

Hoe werkt het?
Een proefles duurt 1,5 uur. We beginnen
met een kennismaking en bespreken jullie
wensen en verwachtingen. Vervolgens
doen we samen een stukje choreografie
zodat jullie kunnen ervaren en voelen hoe
een dansles gaat.

Muziek
Misschien heb je ook al een of meerdere
liedjes in gedachten waar je uiteindelijk
een muziekmix van wilt maken? Voor mij
is het handig om te weten welke muziek
je in gedachten hebt, dan kan ik me daar
op voorbereiden. Weet je het nog niet,
dan is dat ook geen probleem. Na een
hoop bruidsparen en allerlei soorten
openingsdansen kan ik wel een en ander
aanbevelen!

Lessen
Als de proefles goed is bevallen, kunnen
we verder lessen inplannen. Tijd om te
repeteren, jullie openingsdans in elkaar te
zetten en de dans helemaal eigen te maken!
Een repetitie duurt idealiter 1,5 uur.
Opnames & Thuis oefenen
Tijdens de repetities maak ik een aantal
opnames, zodat jullie ook thuis kunnen
oefenen. Hoe meer je thuis oefent, des
te sneller we tijdens de repetities door
kunnen naar een nieuw onderdeel van de
choreografie.

Tarieven

Eerste 6 dansuren			
€75 per uur
Vanaf 7 dansuren				€70 per uur
Vanaf 10 dansuren 				€65 per uur
Vanaf 13 dansuren 			€60 per uur

Interesse?

Neem contact op met Jenny via info@studio181.nl voor
een proefles!

Muziekmix

Het mixen van muziek laat ik door
een professional doen: €40,- per uur
exclusief btw. De prijs kan laag blijven
afhankelijk van hoe we de muziek
aanleveren en hoe veel ermee moet
gebeuren. Let op: ook de muziek mix
maken is een proces! Als we op de
vloer staan ontdekken we wellicht
dat hier een extra ‘boem’ en daar een
‘woosh’ nog toffer zou zijn.
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Veelgestelde
vragen
Hoeveel
lessen heb ik
nodig?

1 Hoeveel lessen je nodig hebt, dat

hangt af van de lengte van de dans,
maar ook hoe snel jullie dingen
oppakken en hoe spectaculair jullie
het willen maken.
Gemiddeld komen stellen uit op 6
x 90 minuten. Daarbij gaan we er
uiteraard vanuit dat jullie ook thuis
veel oefenen! Zo gaat de choreografie
leven en behouden we vaart in de les,
en kunnen we snel verder met nieuwe
stof.

Hoe lang
duurt een
les?

2 Een les duurt 1,5 uur. Dat hebben we

echt nodig om te kunnen doornemen
wat we al hebben, en nieuwe stof
eigen te maken.
Naarmate de lessen vorderen, en jullie
bijna alles onder de knie hebben, kan
het voorkomen dat we een les van een
uur afspreken.
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Wat als we
beginners zijn?
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Geen enkel probleem! Ik wil jullie zo min mogelijk ‘pasjes
aansmeren’ - we samen kijken wat jullie tof vinden en
wat jullie willen en kunnen. Bruidsparen kunnen vaak
veel meer dan ze vooraf zelf denken!

