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All Styles – FUNdamental Kids

Shanity had exact 2 seconden nodig om weer volledig
ingeburgerd te zijn bij de College kids ;-)
De groep is blij en iedereen is met nieuwe energie
krachtig van start gegaan.
Momenteel krijgen de kids modern van Afra. Dit blok
modern zullen zij afsluiten met een tentamen op
zondag 2 december. Ouders zijn van harte welkom.
Meer info krijg je via de docent, maar noteer de 2de vast
in de agenda.

Modern – Modern Lifestyle

De Modern College is een hechte groep aan het worden 
en de ‘Lifestyle’ wordt ook echt al geleefd… Prachtig om 
te zien hoe de meiden staan voor hun stijl en 
ontzettend aan het groeien zijn.
Ook deze groep sluit blok 1 op 2 december af met een
tentamen waarbij alle ouders van harte uitgenodigd
zijn. Afra zal jullie verder informeren.

Urban - Urban Fabrique

Naast een introductiemaand, met Sigourney voor de 
groep, heeft de Urban College er ook al een maand 
freestyle trainingen  op zitten en starten zij nu aan een 
popping blok.
Sigourney wilt de Urban College graag op de kaart
zetten bij veel urban events. Zij zal jullie via de
groepsapp dan ook regelmatig op de hoogte stellen als
er weer iets spannends aan komt!
Op de volgende pagina lees je alles over het event waar 
Sigourney jureert dit weekend!

Afro – World Of Afro

Ook WOA is knallend van start gegaan. Precious heeft 
veel zelf les gegeven en allebei de groepen hebben er al 
een videoshoot op zitten. Het resultaat staat vanaf 17 
november online.
De Popping workshop bij WOA 2 was zo’n openbaring 
en succes, dat WOA 1 deze ook zeker gaat krijgen! 

Beste ouders/verzorgers van de College dansers,

We zijn alweer even onderweg in het College seizoen 2018-2019. Alle groepen zijn hun knowledge blokken gestart en 
hebben al één of meerdere gastdocenten gehad. 
Wat staat er de komende tijd op het programma? Je leest het hier:

Evaluatiegesprekken
Alle hoofddocenten zijn de startgesprekken aan het voeren met hun dansers. Iedereen die al een gesprek heeft gehad 
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Battle deelname – Urban College
Onze eigen Sigourney is Judge op het event
*SoulCypher* en nodigt jullie uit om hier bij te zijn!
Dit is een 2 daags event dat op 10 & 11 november 
plaatsvindt in Nijmegen. Op zaterdag 10 november 
staat het event in het teken van de “New generation” 
(jullie dus😌). De hele College is naast Mind, Body, 
School of Art & Hiphophuis, persoonlijk uitgenodigd om 
deel te nemen aan het event. Het doel is om de new 
generation van de Nederlandse hiphop scene samen te 
brengen, te connecten en onze dans te exchangen. Een 
grote eer dus!🙏🏽
*Op het event zijn er verschillende dingen te doen:* 
10 november:
- Workshops: Firelock (locking), Frankie J (house) & 
Sascha (Hiphop choreo)
- Dope showcases
- Talkshow over Hiphop: from Old to New
- AllStyle Kids battle 2VS2
- AllStyle battle 16+ 1VS1
11 november: (optioneel) 
- Battles: Hiphop, House & Locking
_check de timetable voor de exacte planning_ 

*Prijzen (inclusief groepskorting)*:
1. Zaterdagticket (excl. workshops) €10,-
2. Zaterdagticket (incl workshops) €20,-
3. Zondag ticket (excl workshops) €10,-
4. Full Package Zaterdag & Zondag ticket (incl
workshops zaterdag) €25,-
5. Full Package zaterdag & zondag (excl worksops) €15,-

Sigourney heeft deze info al gedeeld met haar Urban
College en ook in de andere groepen leeft het al.
Super gaaf als julle kunnen deelnemen of aanwezig zijn. 
Het gaat vooral om 10 november, daar zijn wij voor 
uitgenodigd. Op 11 november gaat de reguliere les 
gewoon door! 
(Doe je mee aan de battle? Check alvast met wie, het is 
2 tegen 2!)

*Urban College heeft alles ook nog duidelijk
doorgenomen in de les!* 
Vragen? Sigourney kan je uiteraard alles vertellen!

SoulCypher:

Besloten workshop
Zondag 18 november van 17:00 tot 19:00. 

Popping workshop van Ryan “Future” Webb(USA).

Op zondag 18 november zal er op Touchée een besloten 
workshop worden gegeven, exclusief voor College 
leden, waarin ze veel zullen leren over de Popping
dansstijl. 

Onder begeleiding van Ryan zullen ze zich gaan focussen 
op het gebruiken van Popping technieken op een 
creatieve manier, en gaan ze dieper in op de Strutting
stijl. Strutting is één van de oudste stijlen in Popping, en 
is een erg goede basis voor de dans. 

Ryan “Future” Webb is een danser uit Amerika, waar hij 
al jaren zijn leven wijdt aan het vertegenwoordigen van 
de dans en de cultuur daarachter. Hij is een actieve 
danser in de scene, en heeft veel battles op zijn naam 
staan, waaronder ook Juste Debout. Ook reist hij de 
wereld over om de kennis en cultuur van de dans te 
verspreiden.

Let op: deze workshop is georganiseerd door Jeffrey 
Bollebakker (College danser) en niet door Touchée zelf. 
De uitgenodigde College leden zijn op de hoogte en
betalen de workshop contant aan Jeffrey.
Zeker een aanrader en fantastische kans!

Sigourney!


