
Workshop dag Dancing Paws 
 
 

Datum: 18 november 2017 

Locatie: Dogcenter, Jan Stuversdreef 4, Kerkwijk (Zaltbommel) 
Tijd ochtend workshops :        09.30 – 12.00 uur 
Lunch:    12.15 uur 
Tijd middag workshops :         13.30 – 16.00 uur 
 

Ochtend workshops :                Middag workshops: 
Dogdance beginners    Beter bewegen samen met je hond 

Props met honden    Dogdance gevorderden 

 

Kosten:  per workshop € 30,- / Lunch € 12,50 
  Bij 2 workshops, € 7,50 korting op de lunch 

  

Uitleg workshops 

Beter bewegen samen met je hond. (maximaal 5 personen – alle niveau´s) 
Loop je steeds vast als je met je hond aan het dansen bent? Weet je niet hoe jij zelf het beste 
kan bewegen en dan toch je hond de oefeningen te laten doen? Heb je het idee dat je de 
spreekwoordelijke 2 linker voeten hebt? Dan is deze workshop misschien iets voor jou.   

  
Met een zeer ruime ervaring in klassieke dans, jazzdans en andere dansvormen, kan Esther jou 
helpen met hoe jij je het beste kan bewegen tijdens de routine, hoe je eventueel handgebaren 
in een dansbeweging kunt verwerken en hoe je mooie overgangen tussen de verschillende 
oefeningen kan krijgen.  
 

Tijdens deze  2½ durende workshop krijg je individuele aandacht en tijdens het wachten kan je 
kijken naar je mededeelnemer. Je hond kan dan in tussentijd uitrusten en alles wat hij heeft 
geleerd verwerken. Deze workshop biedt plaats voor maximaal 5 personen. 

  
Na aanmelding ontvang je van Esther een mail, waarin je kan aangeven waar je aan wil werken, bij welke oefeningen 
je vast loopt en eventueel filmmateriaal van jou en je hond opsturen.  
 

NB: Je kunt aan deze workshop deelnemen ongeacht of je wel of niet een routine wil gaan lopen of in elkaar 

zetten. 

  
 

Props met honden. (Kunstjes met attributen en je hond) (maximaal 8 personen) 
Deze workshop is ook leuk voor mensen die NIET willen dansen met hun hond. 
In deze workshop gaan wij werken met attributen en hoe je deze slim kan gebruiken in je dans routine. Vaak kan je 
met een attribuut meer dan je zou denken. Meestal beperkt men zich tot het over een stok laten springen van de 
hond of tot voorpootjes op een krukje. In deze workshop gaan wij verder en geven wij je een zetje in de goede 
richting. 
Daarnaast gaan wij je wegwijs maken, hoe je met je prop ook slim aanwijzingen kan geven aan je hond. 
 

 

Dogdance beginners - gevorderden (maximaal 8 personen)   

Tijdens deze workshop, worden er een aantal oefeningen behandeld. Na afloop 
van de workshop, kunnen we eventueel kijken hoe het gaat wanneer we de 
muziek erbij aan zetten. 
De oefeningen voor de beginners zullen bestaan uit o.a. de handtouch, 
twist/turn, weave, onder/tussen, rondje 
De oefeningen voor de gevorderden zullen bestaan uit o.a. achteruit lopen, 
shoes, mambo, cha-cha-cha, mooi zit, weave achteruit. 
 
 


