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1. WHY

In een constant veranderende wereld, 
waarin eigenlijk alles mogelijk is, ligt veel 
keuzestress op de loer. Touchée College 
wil leerlingen coachen en begeleiden 
in hun zoektocht naar wat ze zelf graag 
willen doen en hoe daar te komen. Dans 
is het middel dat we daar grotendeels 
voor gebruiken, omdat we geloven in 
de kracht van deze kunstvorm. Door te 
dansen krijgt de individuele leerling 
ruimte om vanuit eigen persoonlijkheid 
te denken, te maken en te zijn.   

Daarnaast staat juist ook de groep 
centraal en hoe er op verschillende 
creatieve manieren kan worden 
samengewerkt. Dans kan helpen 
in bewustwording van houding en 
presentatie, doelgericht keuzes maken, 
samenwerking en eigen creativiteit. 
Allemaal factoren die belangrijk 
zijn in het dagelijks leven en elke 
beroepspraktijk. Binnen de College 
werken we aan eigen persoonlijkheid en 
willen we de leerlingen laten handelen 
vanuit hun kracht.

Wij geloven dat nieuwsgierigheid 
naar en verdieping in kennis van 
dansstijlen leerlingen verder helpt in 
de groei als danser. We merken dat 
sommige leerlingen perfect de pasjes 
van hun docent kunnen uitvoeren, 
maar ons standpunt is dat wanneer 
je het beste in jezelf naar boven wilt 
halen het van essentieel belang is om 
achtergrondinformatie te weten en je 
te verdiepen in een stijl. Onze docenten 
spreken hierover vaak in termen van ‘the 
knowledge’. Wanneer je begrijpt waar 
bewegingen vandaan komen, dan kun je 
deze bewegingen grondiger vertalen naar 
je eigen lijf en ben je met een duurzaam 
en waardevol proces bezig in plaats van 
alleen een docent te kopiëren. Zo geef je 
het dansen letterlijk en figuurlijk meer 
‘body’. 
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2. WIE

Touchée College is er voor kinderen, 
jongeren en jong volwassenen, die 
meer willen dan alleen de reguliere 
danslessen. Leerlingen die toe zijn aan 
een stapje meer en verder. 

College is er voor iedereen die behoefte 
heeft aan verdieping in een eigen 
groeiproces. Het kan per individu 
verschillen waarom dit zo is. De één 
wil misschien heel graag naar de 
dansacademie, de ander wil leren om een 
solo te durven dansen voor publiek. Weer 
een ander wil erachter komen waar zijn 
of haar talent en kracht ligt, een vierde 
wil meer over een bepaalde dansstijl te 
weten komen en zich hierin specialiseren. 
Kortom; elke leerling brengt een eigen 
vraag mee en Touchée College biedt 
begeleiding en ondersteuning in het 
individuele groeiproces en stimuleert het 
algehele groepsproces van de leerlingen. 

De slogan van Touchée Dance Company is 
DARE 2B YOU. Touchée gelooft in mensen 
zien om wie ze zijn, hen in hun kracht 
zetten, deze kracht een podium bieden 
waardoor zij schitteren, genieten, groeien 
en ontwikkelen. Vanzelfsprekend is dit 
dan ook een vertrekpunt van Touchée 
College, met het volgende verschil: In 
de reguliere lessen zetten we vooral in 
op het zelfvertrouwen van de cursisten 
en dat ze allemaal stuk voor stuk 
volledig zichzelf mogen zijn binnen de 
danslessen. Binnen Touchée College ligt 
de focus naast zelfvertrouwen vooral 
op jezelf ontwikkelen als danser en de 
essentiële levensvragen die daarbij 
komen kijken. Wie ben je? Wat doe je? 
Wat kun je? En waar wil je naartoe? 

We gebruiken dans als middel, maar 
zetten ook andere leermiddelen in zoals 
reflectielessen, individuele gesprekken 
en workshops in eigen ondernemerschap. 
De ontwikkeling van de leerling staat 
centraal en het is de bedoeling dat de 
leerling in een jaar tijd, bewust zijn eigen 
leerproces ziet en meemaakt. 

Touchée College is meer dan alleen 
pasjes en choreografieën dansen. We 
leren je om zelf op onderzoek uit te 
gaan, waardoor je niet alleen een betere 
danser wordt, maar ook leert hoe je zelf 
choreografieën maakt en je jouw eigen 
creativiteit kunt uitten en overdragen. 
We bieden als het ware een palet vol 
tools om van daaruit een eigen taal en 
signatuur te ontwikkelen. Wat net zozeer 
van pas komt binnen de dansstudio als 
buiten in het dagelijks leven. 

3. HOE
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Touchée College bestaat uit drie 
leerlijnenlijnen ingedeeld op leeftijd 
en is uit vier verschillende pakketten 
opgebouwd. Er is keuze uit drie 
verschillende stijlen Collges: Afro, Urban 
en Modern (zie hoofdstuk 5).

De jongste deelnemers worden allround 
opgeleid, om ze in staat te stellen een 
goede basis te verwerven. Deze basis 
maakt dat ze breed inzetbaar zijn en 
het stelt ze vervolgens in staat op latere 
leeftijd een bewuste keuze te maken voor 
een specifieke stijl. Immers, ze leren hier 
wat de smaken zijn en wat het beste bij 
ze past. 

De jongeren en jong volwassenen worden 
gedreven vanuit een andere behoefte: zij 
zijn vooral intrinsiek te motiveren voor 
iets wat ze echt interesseert. Zij krijgen 
dan ook de kans de College in te stromen 
op basis van hun eigen stijlvoorkeur. 
Aan de hand van die keuze duiken we 
verder de diepte met ze in. Vervolgens 
komen de leerlingen ook in aanraking 
met studiegenoten uit andere stijlen 
(tijdens uitwisselingslessen binnen het 
cross-over-programma bijvoorbeeld). Op 
die manier wordt dans in bredere zin ook 
onder de aandacht gebracht en kunnen 
leerlingen hun eigen leervraag blijven 
aanscherpen.

Dans is niet één richting of stijl. Dans is 
het grote geheel met vele vertakkingen. 
Wij geloven dat elk individu een voorkeur 
heeft in manier van beweging. Elk 
lichaam is anders en elke persoonlijkheid 
heeft een eigen smaak wat zorgt voor 
een voorkeur in dansstijl. Waarschijnlijk 
omdat één stijl je goed ligt of juist 
omdat je er mijlenver vanaf staat maar 
ooit gefascineerd bent geraakt en 
deze stijl onder de knie wilt krijgen. 
Twee verschillende maar even sterke 
uitgangspunten die wij beiden willen 
aangrijpen binnen de College.

Wij bieden drie verschillende Colleges, 
waar je je als leerling aan kunt 
verbinden; Afro, Urban en Modern. 
We kiezen ervoor om binnen deze 
stijlgeorienteerde Colleges de diepte in 
te gaan en de stijlen op verschillende 
lagen te verkennen. Het volgende 
hoofdstuk gaat dieper op elke stijl in. Dit 
gaat vaak verder dan dans, het is ook wel 
een ‘way of life’.

4. OPBOUW 5. STIJLEN



De hedendaagse Afro Dance Community 
heeft als doel positieve energie te 
delen en zo mensen van over de hele 
wereld samen te brengen. Het delen 
en verspreiden van vreugde, wordt 
ingezet als middel om bij te dragen 
aan veranderingen in de wereld en het 
doen ontwaken van het bewustzijn. Afro 
dance gaat verder dan dans alleen, het is 
een lifestyle, een cultuur. De invloeden 
binnen Afro zijn veelzijdig, daarom 
kent het zoveel stijlen. Voorbeelden 
zijn Azonto, Afro House, Kuduro, Coupe 
Decale, Ndombolo en Afro Contemporary. 
De stijlen hebben allen een betekenis en 
culturele achtergrond.  Elk met een eigen 
gevoel en waarde. 

De Afro College daagt de dansers uit 
voorbij hun schaamte te gaan en volledig 
jezelf te zijn. Om je gevoelens te uiten en 
je plek te bestendigen in de wereld. Het 
draait het niet alleen om movements en 
het verspreiden van kennis, veel meer 
nog richten we op het bereiken van je 
eigen hoogste energieniveau. 

Dat moment waarop je voelt dat je 
gedragen wordt door de muziek, dat 
je weet wat je doet en dat je in staat 
bent met je hele aanwezigheid je eigen 
(culturele) boodschap over te brengen. 
Maar bovenal…dat je plezier hebt in wat 
je doet, de ‘joy’ in dans, is de ultieme 
missie.

De Afro College heeft onder de bezieling 
van initiatiefnemer en hoofdchoreograaf 
Precious Alvares de afgelopen jaren 
onder de naam ‘World Of Afro’ al een 
succesvolle fundering gelegd voor de 
community in deze stijl.

(Bron: Serge Koffi en Precious Alvares)

5.1 AFRO
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Urban (letterlijk: stedelijk) is een term 
die vanaf de opkomst van Urban Pop 
(hedendaagse R&B) gebruikt wordt 
om muziek- en cultuurstromingen 
aan te duiden die verband houden met 
hiphop, rap en R&B.  Urban dance is 
een verzamelnaam voor verschillende 
dansvormen uit de straatcultuur (of 
hiphopcultuur), waar breakdance, 
locking, popping en streetdance, maar 
ook rappen, graffiti en dj-en toe behoren.  
Urban is (net als jazz) ontstaan op 
straat en heeft een Afro-Amerikaanse 
achtergrond. In de loop van de jaren 
zeventig hadden zich zowel aan de 
westkust als de oostkust van Amerika, 
onafhankelijk van elkaar, de eerste 
vormen van Urban Dance ontwikkeld. 
In Californië (westkust), waar de 
funkcultuur overheerste, ontwikkelden 
zich Popping, Locking en Boogaloo. In 
New York (oostkust) ontwikkelde zich 
breakdance dat gedanst werd op funk- 
en hiphopmuziek. De artiesten stonden 
positief in het leven en waren sociaal, 
maatschappelijk begaan. Pioniers 
waren DJ Kool Hurc, Afrika Bambaataa 
en Grandmaster Flash. Zangers 
James Brown (1933-2006) en Michael 
Jackson (1959-2009) vormden grote 
inspiratiebronnen voor de Urban Dance.

De Urban College zoekt een combinatie 
van basiskennis, connectie en eindeloze 
uitdagingen. In een wereld waarbij 
de choreografie in de hip-hopscene 
een vogelvlucht heeft genomen (hoe 
ingewikkelder hoe beter), wil de Urban 
College vooral ‘back to the roots’. Terug 
naar de basis, de fundering, de grooves 
en de betekenis. Elke move heeft een 
achtergrond, een verhaal, een historie. 
Wanneer je deze kennis hebt, heb je de 
basis om elke stap daarna, of dat nu is 
als maker, of als danser, gefundeerd te 
zetten. 

Naast een goede basis, gelooft de Urban 
College ook in een levenslange uitdaging. 
De details in de bewegingen, de herkomst 
ervan, de dynamiek hierbinnen en je 
eigen zoektocht hoe jij als danser deze 
toe kunt eigenen en er steeds beter uit 
kunt laten zien, vormt in grote mate 
het leerdoel. De muziek is hierbij de 
belangrijkste drager. Deze spreekt, 
letterlijk en vraagt om samen te smelten 
met de bewegingen. Wanneer dit lukt 
bereik je oprecht ‘a feeling of happiness’.

(Bron: dansmagazine en Sigourney Alvares)

5.2 URBAN
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Moderne dans lijkt inmiddels een 
verwarrende verzamelnaam en vaag 
begrip geworden. Mensen denken 
vooral aan zweverige, gevoelige dans 
waarmee je lekker los beweegt. Maar 
deze beschrijving is allesbehalve 
compleet. Moderne dans is aan het 
begin van de 20e eeuw ontstaan; een 
zeer roerige tijd waarin vele politieke en 
sociale veranderingen zich afspeelden, 
filosofen met nieuwe inzichten kwamen 
en mensen tegen de gevestigde orde 
protesteerden. Moderne dans kwam op 
als afzetting tegen het klassieke ballet. 
Zo stond klassiek ballet voor perfectie en 
onmenselijke schoonheid. Moderne dans 
grondleggers als Martha Graham, Isadora 
Duncan en vele anderen zochten een 
manier om meer persoonlijke expressie 
in beweging te tonen. Om hun visie op 
de maatschappij en hun persoonlijke 
verhouding hiertoe te kunnen uiten. 
En zo geschiedde. Moderne dans gaat 
over het vertalen van maatschappelijke 
problemen en hedendaagse situaties. 
Moderne dans choreografen geven in hun 
dans een reactie op de wereld van nu. Dit 
is terug te zien in werken van bekende 
choreografen als Pina Bausch, William 
Forsythe, Merce Cunningham, Jiri Kylian, 
Crystal Pite en Ohad Naharin.  

Touchée College gaat over ontwikkeling 
en groei, dit gaat altijd samen met de 
omgeving waarin we ons bevinden. Hier 
moeten we het immers mee doen en wij 
als mensen maken keuzes die invloed 
hebben op onze omgeving. Tegelijkertijd 
laten wij ons ook beïnvloeden door onze 
huidige maatschappij. 

Deze wisselwerking is onontkoombaar 
en soms moeilijk te vatten. Bij de Modern 
College zoeken we de ruimte en de 
bewegingen om verlangens, gedachten 
of soms ook innerlijke strijd een plek 
te geven. Een plek op de vloer, op het 
podium, maar vooral ook; in jezelf. Deze 
vertaalslag helpt om inzicht te krijgen 
in wat jou beweegt, letterlijk en in alles. 
Modern College is de plek om je eigen 
ruimte te verkennen en de verbinding aan 
te gaan met die van een ander.

(bron: Eline Karstens & Tanja van der Laan) 

5.3 MODERN
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De College is opgebouwd uit een viertal  
pakketten. Het is aan de leerling/ouder 
te bepalen hoe uitgebreid men in wil 
kopen. Met de leeftijd, groeit tevens de 
keuzemogelijkheid aan pakketten. Op 
deze manier probeert Touchée aan te 
sluiten bij de uiteenlopende behoeftes 
en geeft de organisatie ruimte aan de 
leden om zelf hun programma op maat 
samen te stellen.

7.1 kernprogramma

Het kernprogramma betreft de 
zogenaamde ‘hardcore’ van de College: 
de wekelijkse danslessen in de zaal die 
speciaal voor de College ontwikkeld zijn. 
Deze lessen worden verzorgd door de 
hoofddocenten. Gedurende het seizoen 
zijn er drie kernprogrammablokken, 
die allen afgesloten worden met een 
reflectiemoment. 

Leerlingen komen binnen met ieder een 
eigen leervraag. Gedurende het jaar 
worden zij hierop begeleid en getoetst. 
Dit gebeurt tijdens de lessen, klassikaal, 
maar kan ook in één op één gesprekken 
met de hoofddocent en/of coördinator.

Kernbegrippen
• skills ontwikkeling (verdieping),
• kennisontwikkeling (herkomst)

 Crossover programma 
Het cross-overprogramma, de naam zegt 
het al, vormt letterlijk de ‘cross-over’ van 
het ene blok naar het andere. Het zijn 
driewekelijkse tussenperiodes waar op 
bepaalde aspecten in de ontwikkeling 
van een danser dieper wordt ingegaan. 

Deze blokken worden steeds met 
wisselende docenten ingevuld en zijn 
stijl-overstijgend. Dat wil zeggen dat 
gedurende deze weken de leerlingen uit 
de verschillende Colleges uitwisselen 
en in een andere samenstelling dansen 
dan normaal. Op deze manier leren de 
deelnemers elkaar kennen en kunnen ze 
van de cross-overs in stijl ook veel van 
elkaar leren.

kernbegrippen
• improvisatie
• presentatie
• freestyle

7. PAKKETTEN6. TEAM

Touchée College wordt gerund door 
een divers team met uiteenlopende 
kwaliteiten en functies. De algemene 
organisatie en communicatie wordt 
verzorgd door de coördinator. Deze 
persoon is de spil tussen de leerlingen/ 
ouders, het College-team en de staf van 
Touchée. 

Elke College wordt aangevoerd door een 
hoofddocent, die verantwoordelijk is voor 
het artistiek inhoudelijke deel binnen de 
verschillende Colleges. Daarnaast zullen 
gedurende het jaar tal van gastdocenten 
langskomen, die op basis van hun 
specifieke stijl en talent worden ingezet. 

Het team bestaat uit professionals die 
een actieve praktijk hebben binnen 
de danswereld. We geloven in een 
docententeam dat kan putten uit 
ervaringen in het werkveld en daarnaast 
de juiste pedagogische en didactische 
ondersteuning bieden. Om steeds het 
optimale team samen te stellen, zal per 
seizoen op basis van beschikbaarheid 
en kwaliteit bepaald worden , welke 
docenten in welke rol worden aangesteld.



Touchée College Voor Opleiding in Dans

19

7.2 Facultatief programma 

Het facultatieve programma is een 
aanvulling en derhalve niet verplicht. Het 
programma wordt aangeboden buiten de 
College-uren, ofwel in de vakanties en bij 
speciale gelegenheden. Het programma 
bestaat onder andere uit een summer 
en winterschool, theaterbezoeken en het 
wisselende aanbod bij ‘ in the mix’ op 
vrijdagavond. Op deze avonden kan los 
worden ingetekend, ook door mensen 
buiten de College. College-leden krijgen 
korting. 

Bij ‘ in the mix’ is ruimte voor experiment, 
debat, gastlessen en meer. Houd 
hiervoor onze social-media in de 
gaten. Dit programma kan wijzigen per 
dag. We proberen namelijk altijd in te 
spelen op de actualiteit. Wanneer een 
internationale choreograaf spontaan te 
boeken is bijvoorbeeld, of wanneer er 
een mooie documentaire draait, zullen 
we hier direct met de programmering op 
inspelen.

kernbegrippen
• theaterbezoek
• summer and winter school
• open curriculum ‘ in the mix’

7.3 Specialisatie 

Het specialisatie-pakket betreft de 
lessen die buiten de College, op 
Touchée te volgen zijn. Op Touchée zijn 
dit de reguliere en next-  lessen die 
doordeweeks worden aangeboden. Elke 
College-deelnemer is verplicht zich naast 
de 2 uur training op zondag verder te 
scholen. Deze aanvullende lessen kunnen 
binnen, maar ook buiten Touchée worden 
afgenomen. Samen met de hoofddocent 
wordt gekeken welke training het beste 
bij de leerling past en hoe dit bijdraagt 
aan de persoonlijke groei.

 kernbegrippen
•	 choreografie	(oppakvermogen	en		
 stijlbeheersing)
• ontwikkeling eigen     
 danspersoonlijkheid 
• vlieguren

7.4 Professionalisering (16 +)

Het professionaliseringspakket wordt 
allereerst aangeboden bij 16 plus. 
Het programma is gericht op het 
toewerken naar een loopbaan binnen 
de danswereld, of één waar dans 
een waardevolle bijdrage aan kan 
leveren. Hier draait het om persoonlijk 
ondernemerschap. Wat is er voor nodig 
om professioneel succesvol en actief 
te zijn binnen dit vak? Hier komen ook 
aspecten aan bod die niet direct dansend 
worden verkend. Zoals het ontdekken 
van jouw passie, jouw persoonlijke drive. 
Daarnaast krijg je ondersteuning bij het 
opstellen van een ondernemersplan, een 
goede motivatiebrief, of cv. Maar ook; 
hoe ga je het beste om met je lijf? Dat is 
je instrument, hoe draag je hier het beste 
zorg voor? Afhankelijk van de betreffende 
leervragen van de deelnemers wordt per 
seizoen bekeken welke masterclasses het 
beste passen.

 kernbegrippen
• persoonlijke leervraag
• ondernemerschap (BV ik)
• fysiologie en voeding
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8.1 Oriëntatie 8-12 jaar

De leerlingen 8-12 jaar krijgen de kans 
om zich te oriënteren in verschillende 
dansstijlen. Ze krijgen de mogelijkheid 
deze stijlen te verkennen. Op zondag 
hebben de leerlingen 2 uur dansles waar 
streetdance de basisstijl is. Vanuit deze 
basis laten we ze kennis maken met alle 
College-stijlen: Afro, Urban en Modern. 
Deze worden afwisselend in blokken 
gegeven. 

De leerlingen beginnen met twee 
introductie weken, waarin de groep 
elkaar beter leert kennen en waarin we 
de leerlingen kennis laten maken met 
het curriculum. Dan volgen drie blokken, 
ieder in een andere dansstijl. Na de 
meivakantie is er een repetitieperiode 
waarin specifiek en gericht naar de 
voorstelling toegewerkt zal worden. 
Elk seizoen wordt afgesloten met een 
mooie presentatie.  Er is ook facultatief 
programma waar de leerlingen aan mee 
kunnen doen als ze interesse hebben. 
Daarnaast wordt van de leerlingen 
binnen de College verwacht dat ze 
minstens één reguliere dansles buiten de 
College volgen. 

8. LEERLIJNEN
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8.2 Verdieping: 12-15 jaar

De 12-15 jarigen doen auditie en 
worden in samenspraak/overleg 
met de leerling geselecteerd in een 
specialisatie-stijl: Afro, Modern of Urban. 
Uitgangspunt hierbij is enerzijds dat 
deze leeftijdsgroep vooral te motiveren 
is vanuit een eigen keuze, die op dat 
moment past bij alles waar ze voor staan. 
Anderzijds biedt het de ruimte oprecht 
een verdiepingsslag te slaan, met als 
bijkomend voordeel, dat de College als 
een driejarig programma te volgen is, 
wanneer je in alle stijlen wilt scholen. 

De leerlingen beginnen met 2 weken 
introductie waarin ze kennis maken met 
elkaar en het curriculum. Daarna krijgen 
ze het hele dansseizoen elke zondag 
2 uur les in hun eigen specialisatie/
hoofdvak. Wel kunnen er natuurlijk 
verschillende gastdocenten per stijl 
ingezet worden. De eerste 3 weken 
na de kerstvakantie en eind maart/
begin april vindt er een ‘cross-over 
programma’ plaats waar improvisatie, 
locatie performance en choreografie aan 
bod komen. Alle leerlingen worden dan 
gemixt: Urban, Modern, Afro dansers door 
elkaar. Het doel van deze ‘crossovers’ 
is dat de leerlingen stijl overstijgend te 
werk gaan. Ze worden aangesproken op 

hun allround danser zijn. Wat heb je als 
danser, ongeacht welke stijl, nodig om 
beter te worden? 

Ook zijn er reflectielessen waar de 
leerlingen samen met hun hoofddocent 
en elkaar reflecteren op hun eigen 
ontwikkeling en groei in het dansproces.  
Er is de mogelijkheid om buiten het 
zondag rooster gezamenlijk een 
dansvoorstelling te bezoeken en in 
de kerstvakantie en zomervakantie 
worden facultatieve summer- en winter-
schools aangeboden. Na de meivakantie 
werken alle stijl-groepen met hun eigen 
hoofddocent toe naar een presentatie, 
als onderdeel van de afsluiting van het 
seizoen. 

Er wordt van de leerlingen verwacht 
dat ze buiten de College minstens één 
reguliere dansles volgen. Deze lessen 
kunnen verdiepend (zelfde stijl als 
college hoofdvak) of verbredend (andere 
stijl dan college hoofdvak) zijn. Wanneer 
aan het eind van het seizoen de leerling 
16 jaar is, of al vroegtijdig rijp lijkt voor 
de 16+, kan hij/zij auditie doen voor 16+ 
groep. Er moet altijd auditie gedaan 
worden. De hoofddocent zal aan het 
eind van het jaar dan een evaluatie/
adviesgesprek met de desbetreffende 
leerlingen voeren.
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8.3 Positionering: 16 +

De 16+ groep is gericht op cursisten 
die graag willen doorstromen naar 
een dansopleiding of erachter 
willen komen of ze dans in de 
beroepspraktijk willen uitoefenen 
op welke manier dan ook. Touchée  
College helpt om diverse richtingen 
te onderzoeken en de leerlingen klaar 
te stomen voor eventuele audities/
sollicitatieprocedures. Daarnaast is 
er in de 16+ groep ook ruimte voor 
zeer gemotiveerde dansers die hun 
danskwaliteiten op een hoog niveau 
willen verbeteren zonder een specifiek 
doel te verlangen in de beroepspraktijk. 
In de 16+ groep is het mogelijk om een 
pakket te kiezen die aansluit bij je eigen 
specifieke wens. 

Bij de 16+ groep ligt de focus op één 
stijl door de leerling zelf gekozen 
of geadviseerd vanuit de College 
hoofddocenten (Afro, Modern of Urban). 
Ook deze groep start met 2 introductie 
zondagen waarin kennismaking centraal 
staat. De leerlingen krijgen 2 uur per 
week les in hun specialisatie. Andere 
dansstijlen of nog meer verdieping in 

hun specialisatie kunnen de leerlingen 
vinden/halen/zoeken in de NEXT lessen 
van Touchée of op andere dansscholen.
We verwachten van de leerlingen dat ze 
minimaal twee danslessen buiten deze 
College-vooropleiding volgen om eigen 
training te onderhouden. 

Bij 16+ groep zal de nadruk op voortgang 
en reflectie liggen en na elk blok zijn 
er evaluatiegesprekken. Er wordt na de 
meivakantie ook toegewerkt naar een 
voorstelling. Naast de danslessen bieden 
we ook een ondernemers-pluspakket 
aan. De 16+ cursist kan zelf kiezen of ze 
dit pakket inkopen of genoeg halen uit 
het bovengenoemde basispakket. Het 
professionaliseringspakket biedt de 
cursisten een aantal coachingsmomenten 
in het jaar met de focus op persoonlijke 
ontwikkeling, makerschap, eigen 
onderneming, presentatie en alles wat 
valt onder de voorbereiding op het 
toetreden van het (semi)professioneel 
domein, bijvoorbeeld als artiest, docent 
of leerling aan een vervolgopleiding. 
Hiervoor kunnen ook andere mensen 
buiten Touchée of cursisten in het 
reguliere rooster zich aanmelden.
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COLOFON

concept en initiatief
Het curriculum voor Touchée College 
is tot standgekomen op initiatief en in 
opdracht van Touchée Dance Company. 

ontwikkeling en samenstelling
Eline Karstens
Tanja van der Laan

adviseurs
Gregory Albertzoon (Shaggy)
Marinza Verschuren

beeld
Afro: Serge Koffi door Aristos 
Urban: The Get Down
Modern: Ohad Naharin
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