
Den Haag, September 2019 

 
 
este vrienden, partners en collega’s, 
graag informeren wij jullie via deze nieuwsbrief over de activiteiten van de 
Dansvakopleiding. Het nieuwe schooljaar is begonnen maar we kijken 

terug op boordevol 2018/2019. 

 
 
Schooljaar 2018-2019 
Het jaar begon eind augustus en we verwelkomden de nieuwe leerlingen en studenten met een week vol 
met workshops over gezondheid, voeding, blessure preventie en veel meer. Er waren 105 dans 
leerlingen/studenten voor het schooljaar 2018/2019 verdeeld over School voor Jong Talent en het 
Bachelor programma. Jong KC Dans (het oriëntatie programma) telde 21 kinderen. 

 
Audities 
We organiseerden 6 audities voor talenten in de leeftijd 7-12 jaar in Den Haag en 2 audities in de regio. 
De slot auditie was op 30 maart en we selecteerden 12 meisjes en 7 jongens voor het schooljaar 2019-20. 
Voor het Bachelor programma leeftijd 16-20 jaar, auditioneerden we 60 kandidaten en selecteerde we er 
3. 

  
Werving activiteiten 
Leerlingendag   gehouden op 4 november 2018 bracht veel enthousiaste kinderen naar danslessen op 

het Koninklijk Conservatorium. Voor jonge Nurejevs was er de speciale Jongensdag op 10 februari 
2019 om jonge mannen te laten kennis maken met verschillende danslessen. Gast docenten waren 
Martijn van Mierlo-modern, Boris de Leeuw-ballet en David Mupanda –acrobatiek. Tijdens beide 
wervings-dagen gaven onze eigen leerlingen een demonstratie van lesmateriaal en repertoire in de Kees 
van Baarenzaal. 

B 



 
Prijzen en Competities 
Zoë Greten, balletgroep VII/VIII (16) won de zilveren medaille tijdens de 31st Concours de Danse 

Classique in Graz 2018-Elias Boersma, student Bachelor was genomineerd voor de Piketprijs Den 

Haag in de categorie Dans-De jaarlijkse prijzen van het Cultuurfonds van de School voor Jong Talent 

werden uitgereikt na de masterclass op 20 december gegeven door gast docente Joanne Zimmerman. 

De priizen gingen aan Rodriquez van der Zee en Angelina Onink- Op 16 februari werd de masterclass 

voor de Dansbeurzen van het Dansersfonds ’79 gegeven door Han Ebbelaar voor studenten van 

Dansopleidingen die opleiden in de academische theater dans. Dit jaar hadden we 5 studenten 

geselecteerd om deel te nemen en 4 studenten Hester Seelen, Angelina Onink, Floortje Steen en Sven 

de Wilde ontvingen een beurs. Alumna Fay van Baar ontving de Aanmoedigingsprijs voor Jong Talent 

van het Dansersfonds ’79. 

  
Fay van Baar  Studenten van verschillende Dans Academies voor de masterclass Dansersfonds ‘79 

 

Docenten nieuws 

Katarina Wester, docente klassiek ballet en sinds 2012 verbonden aan de Dansvakopleiding nam 

afscheid aan het einde van het schooljaar. Haar afscheid was tijdens de Eindvoorstelling waarvoor ze Le 

Stagioni choreografeerde voor alle leerlingen en studenten van de school.   

Gast docenten waren verder Joanne Zimmerman, ex-danseres van het Nationale Ballet, Dario Elia, 

danser bij het Nationale Ballet Amsterdam, David Peden, voormalig docent Royal Ballet School, 

Sebastien Riou, ballet meester bij het Scapino Ballet Rotterdam, Maurice Causey en Karine Guizzo, 

docenten improvisatie. 

 

Internationale Relaties 
Directeur Jan Linkens bezocht de jaarlijks gehouden Prix de Lausanne en werd uitgenodigd om zitting te 

nemen in de jury van de competitie Novara in Danza, 6 en 7 april in Novara, Italië. Ook zat hij in de jury 

van de International University Ballet Competition op 20 en 21 april in Seoul, Korea. Van 23 tot en met 

28 augustus gaf hij les en zat hij in de jury van de Pacific International Ballet Competition 2019 in 

Tokyo, Japan. 

 

Gasten op school 
Voor het Young Talent Project kwam Valentina Scaglia Indigo Rose van Jiří Kylián instuderen, Sarah 

Reynolds nam 3 werken voor haar rekening, Chapeau van Jiří Kylián, Parade van Chrystal Pite en 

Garden van Medhi Walerski, Yvan Dubreuil studeerde Now&Now van Johan Inger in. Quentin Roger 

assisteerde bij Know your place, een nieuwe creatie van Menghan Lou. 



 

Voorstellingen 

Spinoza en Stevin Prijs uitreiking 12-09-2018 
De school was uitgenodigd om op te treden tijdens de uitreiking van de prestigieuze Spinoza en Stevin 
prijzen in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Bachelor studenten Elias Boersma en Ryunosuke 
Ujihara dansten het mannen duet van “Lieder ohne Worte” van Hans van Manen. Pianist Erwin Weerstra 
begeleide het stuk live. 
 
Balletgala Dansersfonds ‘79 19-11-2018 
Wij verzorgden de opening van het Gala van het Dansersfonds ’79  met de Wals  van de  “Zwanenmeer 
Suite” choreografie Esther Protzman, in de Stadsschouwburg in Amsterdam. 

 
Zwanenmeer Suite     Student Thijmen Zuurmond en koninklijke hoogheid prinses Beatrix 
 
Young Talent Project 06-12 tot en met 09-12-2018 
Het Young Talent Project, het samenwerkings project van de Dansvakopleiding en het Nederlands 
Dans Theater werd voor de 6de keer georganiseerd. De studenten presenteerden fragmenten van de  
balletten School of Thought van Lightfoot&Leon, Indigo Rose en Chapeau van Jiří Kylián, Now&Now 
van Johan Inger, Garden van Medhi Walershki, Know your place,  een nieuwe creatie van Menghan Lou 
en Parade van Crystal Pite, in het huis van NDT, het Lucent Dans Theater in Den Haag. Voor de studenten 
een voorbeeld van samenwerkingsprojecten die in de toekomst binnen de nieuwe behuizing zullen 
plaatsvinden. 

 
Dansers van Indigo Rose       repetitive van “Garden”   
 
Culturele middag voor de Chinese populatie stad Den Haag 09-05 
Met “Salem” een choreografie gemaakt door bachelor student Martijn van Mierlo, nam de school deel aan 
een feestelijk programma georganiseerd voor de Chinese populatie van de stad Den Haag in het Theater 
aan het Spui in Den Haag. 
 
Eindvoorstellingen 12 tot en met 19 juli 2019 
De school gaf 6 Eindvoorstellingen in de Kees van Baarenzaal, en ze waren allemaal uitverkocht!!!.  
Het programma begon met  ‘Don Quichot Divertissements’ van Esther Protzman,  Flamenco van docent 
Miguel Oliva Munoz, live gezongen door Erminia Fernandez Cordoba, Carlos Ema, pianist en Farzad 



Aryanpour, gitaar. Verder een fragment van Indigo Rose van Jiří Kylián,  I’ve been kissed van Maurice 
Causey-Samoa van Anne Ofman, live begeleid door studenten van de percussie afdeling van SVJT, een 
fragment van Chapeau van Jiří Kylián, een duet van Walking Mad van Johan Inger en we sloten de avond 
af met Le Stagioni  een nieuwe choreografie voor de hele school gemaakt door docente Katarina Wester. 
In de voorstelling op 12 juli werden 2 studiebeurzen gegeven door de Kylián Foundation. De winnaars 
Matteo Morandini en Fabienne Deesker ontvingen de prijs uit handen van de choreograaf Jiří Kylián. 
Onze Alumni-avond werd gehouden op 18 juli en op de laatste avond werden de Diploma’s uitgereikt aan 
de afgestudeerde Bachelor studenten. 
 

 
Dansers van “Chapeau”    Eind tableau van “Le Stagioni” 
 
 

Bachelor Diplomas 
Dit jaar studeerden 7 studenten af :  Yuka Eda-gaat naar Barcelona-Elise Lijmbach, heeft een contract bij 
Zfin ballet Cyprus-Gijs Stenger gaat verder studeren bij  Dance Umbrella Vancouver, Canada-Juul van 
Helvoirt-heeft een contract bij Ballet Theater Vorpommern Duitsland-Elias Boersma-heeft een 
contract bij de Juniorcompany Ballet Theatre Basel Zwitserland, Katrien de Bakker-heeft een 
contract bij het Ballet Opera de Lyon Frankrijk, Anne van Gorp-heeft een contract bij het Ballet 
Theater Trier, Duitsland.  
 
Stagiaire contracten 
Voor het schooljaar 2019-2020 kregen Lotte la Haye en Matteo Morandini een stage contract bij het 
Scapino Ballet Rotterdam, Fabienne Deesker bij het Ballet Pforzheim, Duitsland, Stef Leenen, Sarah 
Senese en Roos Englebert kregen bij Introdans een stage contract. 

 
Nieuw Gebouw 
Het nieuwe gebouw voor het Koninklijk  Conservatorium, Residentie Orkest, Netherlands Dans Theater en 
WMDC, van architect Jo Coenen, groeit met de dag. Aan het eind van dit jaar moet de ruw bouw klaar zijn. 
De opening staat gepland voor September 2021. 

 

Voor meer informatie over de school en het programma, bezoek onze  
website: www.koncon.nl/opleidingen/dansvakopleiding 
 
(Als u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, laat het ons weten) 

 

Wij wensen jullie een fijne start van het nieuwe school jaar. 
 

Dansvakopleiding Koninklijk Conservatorium 

 
Jan Linkens      Catharina Boon 
Directeur      Adjunct Directeur 
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