
     

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

           Dance.Vibes - Festival moderne dans in Eeklo 
 

    Vlaams minister Joke Schauvliege reikt prijs uit op Vlaams minister Joke Schauvliege reikt prijs uit op Vlaams minister Joke Schauvliege reikt prijs uit op Vlaams minister Joke Schauvliege reikt prijs uit op héthéthéthét S S S S----pression dansevent van 2014pression dansevent van 2014pression dansevent van 2014pression dansevent van 2014    
    
Op 22 februari is Eeklo opnieuw het kloppend danshart voor al wie in Vlaanderen van moderneOp 22 februari is Eeklo opnieuw het kloppend danshart voor al wie in Vlaanderen van moderneOp 22 februari is Eeklo opnieuw het kloppend danshart voor al wie in Vlaanderen van moderneOp 22 februari is Eeklo opnieuw het kloppend danshart voor al wie in Vlaanderen van moderne dans houdt. dans houdt. dans houdt. dans houdt.    

Voor de Voor de Voor de Voor de 7777  ͩ ͤ maal op rij organiseert dansschool Smaal op rij organiseert dansschool Smaal op rij organiseert dansschool Smaal op rij organiseert dansschool S----pressionpressionpressionpression i i i i....ssss....m. m. m. m. Danspunt ‘Danspunt ‘Danspunt ‘Danspunt ‘Dance.Dance.Dance.Dance.Vibes’Vibes’Vibes’Vibes’, dé, dé, dé, dé    jaarlijkse wedstrijd jaarlijkse wedstrijd jaarlijkse wedstrijd jaarlijkse wedstrijd  
bij uitstek voor moderne dans. Enkebij uitstek voor moderne dans. Enkebij uitstek voor moderne dans. Enkebij uitstek voor moderne dans. Enkele weken geleden gebeurde de prele weken geleden gebeurde de prele weken geleden gebeurde de prele weken geleden gebeurde de preselectie:selectie:selectie:selectie:    20 dansgroepen uit 20 dansgroepen uit 20 dansgroepen uit 20 dansgroepen uit     
Vlaanderen en Brussel zonden een danschoreografieVlaanderen en Brussel zonden een danschoreografieVlaanderen en Brussel zonden een danschoreografieVlaanderen en Brussel zonden een danschoreografie    in. Ein. Ein. Ein. Een en en en professionele jury heeft ondertussenprofessionele jury heeft ondertussenprofessionele jury heeft ondertussenprofessionele jury heeft ondertussen    achtachtachtacht    
dansgezelschappen gedansgezelschappen gedansgezelschappen gedansgezelschappen geselecteerd voor de eindstrijd inselecteerd voor de eindstrijd inselecteerd voor de eindstrijd inselecteerd voor de eindstrijd in Eeklo. Eeklo. Eeklo. Eeklo.    
DieDieDieDie    achtachtachtacht gezelschappen  gezelschappen  gezelschappen  gezelschappen dansen dansen dansen dansen opopopop 22 februari in CC De Herbakker,  22 februari in CC De Herbakker,  22 februari in CC De Herbakker,  22 februari in CC De Herbakker, voorvoorvoorvoor    de ultieme eer: de ultieme eer: de ultieme eer: de ultieme eer:     
‘‘‘‘Ambassadeur voor VlaanderAmbassadeur voor VlaanderAmbassadeur voor VlaanderAmbassadeur voor Vlaanderen moderne dans 2014’en moderne dans 2014’en moderne dans 2014’en moderne dans 2014’. . . .     
Dansschool SDansschool SDansschool SDansschool S----ppppression heeft zich opnieuw tussen deze ression heeft zich opnieuw tussen deze ression heeft zich opnieuw tussen deze ression heeft zich opnieuw tussen deze achtachtachtacht finalisten genesteld.  finalisten genesteld.  finalisten genesteld.  finalisten genesteld.     
Het is aan deHet is aan deHet is aan deHet is aan de    SSSS----pression Dance Company (één van de wedstrijdcrews van Sara Mussche die bestaat uit pression Dance Company (één van de wedstrijdcrews van Sara Mussche die bestaat uit pression Dance Company (één van de wedstrijdcrews van Sara Mussche die bestaat uit pression Dance Company (één van de wedstrijdcrews van Sara Mussche die bestaat uit     
20 20 20 20 geselecteerdegeselecteerdegeselecteerdegeselecteerde dansers van haar dansschool) om de Meetjeslandse danseer hoog te houden. dansers van haar dansschool) om de Meetjeslandse danseer hoog te houden. dansers van haar dansschool) om de Meetjeslandse danseer hoog te houden. dansers van haar dansschool) om de Meetjeslandse danseer hoog te houden.    
    

Met zo’n dansaffiche was het voor SMet zo’n dansaffiche was het voor SMet zo’n dansaffiche was het voor SMet zo’n dansaffiche was het voor S----pression niet moeilijk om pression niet moeilijk om pression niet moeilijk om pression niet moeilijk om Vlaams Vlaams Vlaams Vlaams ministerministerministerminister van Cultuur van Cultuur van Cultuur van Cultuur    
JokeJokeJokeJoke Schauvliege te overtuigen  Schauvliege te overtuigen  Schauvliege te overtuigen  Schauvliege te overtuigen de prijsde prijsde prijsde prijs     ‘ ‘ ‘ ‘Ambassadeur Ambassadeur Ambassadeur Ambassadeur voorvoorvoorvoor Vlaanderen moderne dans Vlaanderen moderne dans Vlaanderen moderne dans Vlaanderen moderne dans 2014’ 2014’ 2014’ 2014’    persoonlijkpersoonlijkpersoonlijkpersoonlijk    
uit te reiken. Haar departement ‘Cultuur’ is ouit te reiken. Haar departement ‘Cultuur’ is ouit te reiken. Haar departement ‘Cultuur’ is ouit te reiken. Haar departement ‘Cultuur’ is o....aaaa.... bevoegd voor  bevoegd voor  bevoegd voor  bevoegd voor amateurkunsten,amateurkunsten,amateurkunsten,amateurkunsten,        
waarbij de sector dans een waarbij de sector dans een waarbij de sector dans een waarbij de sector dans een belangrijkebelangrijkebelangrijkebelangrijke plaats inneemt. plaats inneemt. plaats inneemt. plaats inneemt.    
Door haar aanwezigheid wil de minister eveneens haar waardering tonen voor de inspanningenDoor haar aanwezigheid wil de minister eveneens haar waardering tonen voor de inspanningenDoor haar aanwezigheid wil de minister eveneens haar waardering tonen voor de inspanningenDoor haar aanwezigheid wil de minister eveneens haar waardering tonen voor de inspanningen    die Sdie Sdie Sdie S----pressionpressionpressionpression    
en Danspunt leveren voor de ontwikkeling van dans in het Meetjesland en bij uien Danspunt leveren voor de ontwikkeling van dans in het Meetjesland en bij uien Danspunt leveren voor de ontwikkeling van dans in het Meetjesland en bij uien Danspunt leveren voor de ontwikkeling van dans in het Meetjesland en bij uitbreiding in Vlaanderen.tbreiding in Vlaanderen.tbreiding in Vlaanderen.tbreiding in Vlaanderen.    
    

Wil je dit dansevent meemaken ? Zaterdag 22 februari Wil je dit dansevent meemaken ? Zaterdag 22 februari Wil je dit dansevent meemaken ? Zaterdag 22 februari Wil je dit dansevent meemaken ? Zaterdag 22 februari om om om om 19u CC de Herbakker.19u CC de Herbakker.19u CC de Herbakker.19u CC de Herbakker.    PrijsuitreikingPrijsuitreikingPrijsuitreikingPrijsuitreiking om om om om 22u. 22u. 22u. 22u.    
Kaarten (enkel) in voorverkoop via Kaarten (enkel) in voorverkoop via Kaarten (enkel) in voorverkoop via Kaarten (enkel) in voorverkoop via info@sinfo@sinfo@sinfo@s----pression.bepression.bepression.bepression.be    ----    ((((genummerde) kaarten: 8genummerde) kaarten: 8genummerde) kaarten: 8genummerde) kaarten: 8€ (S€ (S€ (S€ (S----pressionleden: 6pressionleden: 6pressionleden: 6pressionleden: 6€€€€). ). ). ).     
Alle info: SAlle info: SAlle info: SAlle info: S----pressionpressionpressionpression: : : : 0472047204720472////232547232547232547232547   Danspunt: 09/2694530   Danspunt: 09/2694530   Danspunt: 09/2694530   Danspunt: 09/2694530    

 

          
                             

                                                                                SSSS----pressionpressionpressionpression    zal als zal als zal als zal als één van de 8 geselecteerde dansgroepenéén van de 8 geselecteerde dansgroepenéén van de 8 geselecteerde dansgroepenéén van de 8 geselecteerde dansgroepen    
                                                    “DO YOU REMEMBER?”“DO YOU REMEMBER?”“DO YOU REMEMBER?”“DO YOU REMEMBER?” dansen, dansen, dansen, dansen, een choreogra een choreogra een choreogra een choreografie van Sara Musschefie van Sara Musschefie van Sara Musschefie van Sara Mussche    


