Verloop van de audities
Data
Steeds te vinden op de website onder kalender of onder pagina audities
1.

De dag van de auditie
•
•

De audities voor de lagere school gaan door in de basisschool Prins Dries, Prinsstraat 24,
2000 Antwerpen.
De audities voor het 1ste leerjaar secundair onderwijs gaan door in de Koninklijke Balletschool
Antwerpen.
Koninklijke Balletschool Antwerpen: ingang via de Meistraat 2, 2000 Antwerpen.
Kandidaten melden zich aan het onthaal (het onthaal bevindt zich op de 7de verdieping, volg
de bewegwijzering bij het buiten komen van de lift).

•

De audities vanaf het 2de leerjaar secundair onderwijs gaan door in twee fasen:
1. Geschiktheidsproef d.m.v. Video selectie
2. Integratieproef: Integratie in een dansles in de Koninklijke Balletschool Antwerpen
Ø Mee te brengen:
- Een geschiktheidsattest van de huisarts voor het volgen van de danslessen.
- Voor de lagere school en eerste graad = 15 euro administratiekosten te betalen ter plaatse
Ballet Institute Flanders vzw (account holder)
Lange Gasthuisstraat 15
2000 Antwerpen, Belgium
Belfius - Pachecolaan 44 - 1000 Brussel (bank branch name)
IBAN: BE48091017353127 (account no)
Swift/BIC : GKCCBEBB
Mededeling: Voornaam + achternaam + auditie KBA
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2. Aanmelding
a. Lager onderwijs met balletopleiding
Wil je kind intensief ballet volgen? Na een geslaagde auditie kan je zoon of dochter instappen in
het 3de, 4de, 5de of 6de leerjaar ballet van de stedelijke basisschool Prins Dries. Je kind volgt er
gewoon lager onderwijs en een intensieve balletopleiding.
b. Secundair onderwijs met balletopleiding
1e leerjaar secundair onderwijs
Om in te kunnen stappen in het 1ste leerjaar van de eerste graad secundair onderwijs van de
Koninklijke Balletschool Antwerpen moet je slagen voor de auditie
2e tem 6e leerjaar secundair onderwijs
Om in te kunnen stappen in het 2de, 3de, 4de, 5de of 6de leerjaar van het KSO Ballet van de
Koninklijke Balletschool Antwerpen moet je slagen voor de video selectie en integratieproef
!meisjes brengen pointes mee indien ze deze hebben!

3. Verloop van de auditie (enkel van toepassing voor de 1ste leerjaar van
het secundair onderwijs)
Deel 1
Een lessituatie klassiek ballet waarbij de kandidaten geobserveerd en geëvalueerd worden door
een jury. Dans fysieke mogelijkheden en het uitvoeren van de opgelegde oefeningen zijn de
belangrijkste selectiecriteria.
Een lessituatie hedendaags waarbij de kandidaten geobserveerd en geëvalueerd worden op basis
van de opgelegde oefeningen, improvisatievermogen en creativiteit door een jury.
Deel 2
Gesprek met de jury waaruit de motivatie, de algemene vorming en de belangstellingssfeer
moeten blijken.
*Indien nodig bijkomende fysieke screening
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4. Bekendmaking van de resultaten van de auditie
Het resultaat van de geschiktheidsproef voor de lagere school wordt binnen de zeven kalenderdagen, te
rekenen vanaf de beslissing, per e-mail verstuurd naar het e-mailadres opgegeven door de kandidaat.
Het resultaat van de geschiktheidsproef voor het 1ste leerjaar secundair onderwijs wordt binnen de zeven
kalenderdagen, te rekenen vanaf de beslissing, per e-mail verstuurd naar het e-mailadres opgegeven door
de kandidaat.
Het resultaat van de geschiktheidsproef vanaf het 2de leerjaar secundair onderwijs wordt zo snel
mogelijk meegedeeld na ontvangst van de betaling en het video-bestand.
Het resultaat van de integratieproef voor de tweede en derde graad secundair onderwijs wordt binnen
de zeven kalenderdagen, te rekenen vanaf de beslissing, per e-mail verstuurd naar het e-mailadres
opgegeven door de kandidaat.

5. Definitieve inschrijving in de school
Geslaagde kandidaten bieden zich, na ontvangst van het resultaat van de geschiktheidsproef, zo snel
mogelijk aan in de school, met volgende documenten:
- een kopie van het diploma basisonderwijs
- het rapport van het laatste schooljaar
- Een kopie van hun identiteitskaart
- het medisch attest van de huisarts wanneer dit nog niet afgegeven werd tijdens de auditie
Indien nodig, moet er ook zo snel mogelijk contact opgenomen worden met het internaat!
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