Lang Leve Kunst zoekt vrijwilligers voor het Open
Dansatelier
Wat is het Open Dansatelier?
Het Open Dansatelier is een project gericht op senioren. Er worden workshops, demonstraties
en cursussen georganiseerd om lekker te kunnen dansen. Het doel van het Open Dansatelier is
dat senioren zich kunnen ontwikkelen en uitgedaagd worden in het beoefenen van
verschillende dansen. Zo wordt bij de moderne dans zelfs gewerkt aan een dansvoorstelling.
Naast lekker bewegen is dansen ook een leuke manier om nieuwe mensen te ontmoeten en
contacten op te doen.
De dansmiddagen zijn wekelijks op dinsdag en donderdagmiddag en de moderne workshops
op maandagmiddag. De workshops en de lessen worden door dansdocenten gegeven. Een
keer in de veertien dagen is er vrij dansen.
Voor de uitbreiding van het Open Dansatelier zijn wij op zoek naar enkele enthousiaste
vrijwilligers!
Wat zijn uw taken als vrijwilliger?
U biedt tijdens de dansbijeenkomsten ondersteuning door de ruimte gereed te maken,
deelnemers te ontvangen, de namen te noteren, de eigen bijdrage te innen en de dansmuziek
samen te stellen. Als u zelf graag danst kunt u natuurlijk lekker meedansen. Na afloop maakt
u de ruimte weer op orde. Ook kunt u taken in de werving, programmering en
projectorganisatie op u nemen. U kunt daar als vrijwilliger een actieve bijdrage in hebben.
Wilt u zelf danslessen geven? Ook dat is mogelijk!
De taken worden met elkaar verdeeld. Er is ondersteuning voor de vrijwilligers vanuit het
samenwerkingsverband van Lang Leve Kunst: Humanitas Bergweg, Cultuurscouts Noord en
Pluspunt, expertisecentrum voor senioren en participatie.
Op dit moment zijn er al een paar vrijwilligers actief. Er wordt gedanst door bewoners van
Humanitas Bergweg en door wijkbewoners op de maandag, dinsdag en donderdagmiddag. De
vrijwilligersgroep maakt een schema wanneer wie aanwezig is.
De tijd die de vrijwilligers besteden aan het Open Dansatelier wordt in onderling overleg
bepaald. Er is een vergoeding van reiskosten mogelijk.

Heeft u belangstelling voor dit leuke vrijwilligerswerk? Dan willen we graag kennis met
u maken! U bent natuurlijk altijd van harte welkom bij het Open Dansatelier.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martijn de Kreek of Remon
Boer van Pluspunt: 010 – 467 17 11
m.dekreek@pluspuntrotterdam.nl of medewerker@pluspuntrotterdam.nl

