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Vacature dansdocent
Modern jazz beginners, ballet beginners, showdance beginners en
showdance halfgevorderd
S.D.V.N. Dance Fever
Vanaf september 2021, z.s.m. solliciteren
________________________________________________________________________________________________________________
Studenten Dansvereniging Dance Fever zoekt één of meerdere docenten om vier dansgroepen van
ons (modern jazz beginners, ballet beginners, showdance beginners en showdance halfgevorderd)
les te gaan geven vanaf september 2021.
________________________________________________________________________________________________________________

Wie zijn we?
Wij zijn Studenten Dansvereniging Dance Fever uit Nijmegen en tellen rond de 300 leden. Naast
danslessen bieden wij ook andere activiteiten aan. Wij verzorgen danslessen in vijf verschillende stijlen:
Hiphop, Modern Jazz, Klassiek ballet, Showdance en Stijldansen (Latin en Ballroom). Wij zijn gevestigd op
en rond de campus van de Radboud Universiteit en zijn verbonden aan het Radboud Sportcentrum.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken één of meerdere dansers die zijn/haar passie graag overbrengt op anderen. Je kunt inspelen
op het niveau van de groep en je weet de groep te enthousiasmeren. Jij voelt je op je gemak voor een
groep studenten in de leeftijd van 18 tot 25 jaar en kunt lesgeven vanaf september 2021. Het is een
vereiste dat je minimaal een half jaar beschikbaar bent.
Wij zoeken één of meerdere dansdocenten voor de groepen modern jazz beginners, ballet beginners,
showdance beginners en showdance halfgevorderd. Als jij al deze groepen les zou kunnen geven is dat
prettig, maar één of een gedeelte van deze groepen is ook voldoende. Enige ervaring in dansles geven is
een pré, maar geen vereiste. Je hebt zelf wel veel ervaring in één of meerdere van deze stijlen, maar laat
het ons vooral weten als je een nog bredere achtergrond hebt.
Op dit moment wordt het dansrooster van volgend collegejaar samen gesteld, dus het is nog niet zeker
wanneer deze vier danslessen plaats zullen vinden. Over de tijden van de danslessen kan nog
onderhandeld worden als we snel de nieuwe docent(en) vinden! Dan kunnen we nog rekening houden
met zijn/haar beschikbaarheid in het nieuwe rooster. Mede daarom willen wij graag zo snel mogelijk de
sollicitaties binnen hebben en docent(en) aannemen. Het is wel zeker dat deze danslessen zullen zijn
ergens tussen dinsdag en vrijdagavond tussen 18:00 en 22:00 uur.
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Werkzaamheden
●
●
●
●
●
●

Adequate lesvoorbereiding;
Muziek en choreografie verzorgen;
Dansles geven;
Leden actief betrekken bij de les en de vereniging;
De groep klaarstomen voor het jaarlijkse optreden (in de schouwburg van Nijmegen);
Presentie bijhouden en regels handhaven.

Wat bieden wij?
Docenten van Dance Fever ontvangen een vrijwilligersvergoeding. De hoogte hiervan ligt tussen de 5 en
17 euro per uur, afhankelijk van het aantal jaren dansles ervaring bij Dance Fever en het al dan niet
afgerond hebben van een dansopleiding. Wij vergoeden geen reiskosten. Lidmaatschap bij Dance Fever is
vereist, maar je wordt ontheven van het betalen van contributie. Dance Fever beschikt over een eigen zaal,
de Jan Massinkhal, wat een volledig uitgeruste danszaal is met spiegels, een houten dansvloer en een
uitrol balletvloer, ballet barres, muziekinstallatie en airco. Daarnaast wordt er één avond in de week ook
lesgegeven op een andere locatie genaamd Roomsch Leven.

Solliciteren?
Het is nu april en september lijkt ver weg, maar stuur z.s.m. een mail naar comm.dans@sdvndancefever.nl
onder vermelding van ‘vacature dansdocent’ met in de bijlage een korte motivatie en een CV.

Dance Fever eindvoorstelling 2019

www.sdvndancefever.nl
https://www.instagram.com/sdvndancefever/

