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ARNHEMo De tienjarige Mandy de
Ridder uit Beuningen kijkt haar
ogen uit tijdens de open dag van
de DansacademieArnhem. Grote,
stralende bruine ogen zijn het,
waarmee ze zaterdagmorgen
nieuwsgierigom zich heen kijkt.
Mandy wil graag danseresworden. Samenmet haar vader,moeder en oma proeft ze de sfeerin de
danswereld.En er wordt natuurlijk zo veel mogelijk informatie verzameld.
'Of het klassiekballet, modern
ballet,of musicalwordt, weet Mandy nog,.niet.Daar is ze nog te jong
voor. ,,Maar ik zit al zes jaar op
klassiekballet en ik doe ook jazzballet."
Haar moederAnjade Ridderbenadrukt dat het om Mandy's keuze gaat-.,,Als
ze het echt heel graag
wil, heeft ze onzesteun." Via Mandy's lerares, die haar opleiding
aan de Dansacademievolgde, is
de familie De Ridder inArnhem terecht gekomen.,,Da'sde schuldige", grinnikt Manily's vader Frans.
,,Die heeft gezegd dat ze talent
heeft." Mandy is een van de dertien meisjes die om kwart over
's
tien morgensbeginnenmet een
'mee-doe-les'.
Omdat ze tien is,
kan Mandy alleen meedoen aan
jazzballet.Meisjesvan dertien jaar
en ouder kunnen ook nog kiezen
uit modern ballet en flamenco.
Danslerares Mirthe begroet
haar leerlingen voor één dag in
Studio 1. Voor ouders en andere
belangstellendenstaan twee rijen
stoelen in de zaal. De meisjes
staan wat onwennig bij elkaar,
maar dat is snel over wanneer de
muziek start. ,,We beginnen eenvoudig. Wiebel maar even lekker
met je benen", roept Mirthe. ,,En
dan maken w€, het, s&e@dsiets
moeilijker.Eén arm erbij, ja, goed
zo.En nu twee armen."Net als de

Mandy de Ridder (links) tijdens de rnee-doe-lesjazzdans in de DansacademieArnhem,
anderenprobeertMandyde bewegingen zo goed mogelijk mee te
doen.Dat kost de nodige'concentratie, maar lukt aardig goed. Allengs kost het meer moeite, want
het tempo zit er meteen goed in.
Bij een enkele misstap, lacht de
kleine Beuningse verlegen naar
haar moeder.,,Ennu buigen,naar
beneden, wervel voor wervel",
roept de danslerares terwijl de
tekst Come on baby líght my fire,
music wcts supposed ta inspirg
door de luidsprekersschalt.
Pakweg 250 mensen bezoeken
zaterdagdeopen dagvan de Dansacademie Arnhem. De meesten
volgeneen dagprogrammadat bestaat uit een doe-mee-les,het beTichtigenvan een openbareles en
de afsluitende dansvoorstelling.
Iohn Bliekendaal,algemeencoórdinator opleidingen,is blij met die
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belangstellingen vooral de gerichWat Bliekendaal bedoelt, blijkt
te wagen.
tijdens de openbareles'CunningDe academie verzorgt in Arnham' die Ben Craft geeft.Dertien
hem vier verschillendeopleidin- jonge vrouwen en tweejongemange-n,die gezamenlijk een, kleine nen buigen zich in allerlei bochtweehonderd cursisten tellen. ten, waarna seriespassenen enkeLeerlingenvan de dansacademie le sprongen worden geoefend.
worden klaargestoomdvoor een ,,Cunninghamwerkt sterk met het
'breed werkveld', zoals Bliekenlichaam. Hij heeft zijn geheeleidaalhet neemt. ,,VanHet Nationa- gen stijl ontwikkeld", meldt Craft.
le Ballet tot Scapinoen moderne Mandy's oudersvolgen de les met
dans.",Hij beklemtoont dat een aandacht.Is dit de wereld waarin
sterk lijf, gevoelvoot beweging en
hun dochter btraks belandt?
vooral passievoor de dans de be- Wordt haar toekomst bepaald
langrijkste voorwaarden zijn om
door het strenge regime dat dante slagen als danser. ,,Die passie sers zichzelf moeten opleggen?
moet ontzettend groot zijn, wil je
Mandy is dicht tegen haar vader
het iiberhaupt kunnen volhouaangekropen.Ze heeft veel indrukden", stelt Bliekendaal.,,Danspas- ken te verwerken. Aan *ret eind
sen en tec-hniekenkun je leren, van de dag is ze nogsteeds optimaar passiemoet uit de mensen mistisch. Ze,laaï zich niet zo maaÍ
zelf komen. Dat kun je wel stimule- afschrikken:,,Ja,ik denk wel dat ik
ren eh dat doen we ook."
dit wil."

1. Waar woontMandy?
2. Vanwie is heï de schulddqt lrÀondydanseres
wil worden,volgens
fi1andy's
voder ?
3. Afs llÀondydertien joor wos geweest,woor had ze danook nogoonmeekunnen
doen,behalvejozzbclleï ?
4. Zoekop:acodemie.
5. Hoeveelmensenbezochtende opendag ?
6. Woaruit bestondhet dogprogrornmo
?
7. Wot zijn de belongrijkstevoorwoordenom te slagenols donser?
8. lÀet hoeveelleerlingengeeft Ben Craft de openboreles 'Cunninghom'
9. Wot betekent:rsglme?
10.Hoe oud wosllAondytoen ze begonmet klsssiekbollet ?
11.Wocr vindje lt/\cndyop de foïo ?

