Davy Brocatus gaat Kapellen leren dansen - 04/08/2011
KAPELLEN - Niemand minder dan professioneel
ballroomdanser en BV Davy Brocatus zal de Kapellenaar
nu zondag de eerste stappen van het stijldansen bijbrengen
tijdens een nieuw initiatief van de Kapelse cultuurdienst:
'Dansen op het Dorpsplein'.
Op het Dorpsplein wordt nu zondag een grote houten
dansvloer gelegd waarop de Kapellenaar gratis en onder
leiding van Davy Brocatus de Club Cha Cha en de
Quickstep kan aanleren. Nadien kan er vrij gedanst worden
onder begeleiding van een dj. 'We willen met dit nieuwe
initiatief de succesvolle dansnamiddagen van afgelopen
winter in dienstencentrum 'tBruggeske buiten verderzetten.
We gaan Dansen op het Dorpsplein en wel op zondagen 7
en 28 augustus en 4 september', vertelt schepen van Cultuur
Sabine Van Dooren(Open VLD). 'Vooral het sociale aspect,
waarbij we zoveel mogelijk mensen willen samenbrengen
op het Dorpsplein spreekt ons aan. Dansen is ook goed
voor de gezondheid.'
Ook de heren
Davy Brocatus wil iedereen betrekken bij het dansen.
'Vooral voor heren is de drempel om te dansen vaak hoog.
Dit is sociaal-maatschappelijk jammer genoeg zo gegroeid.
Als je muziek draait voor een peuter, zal die spontaan beginnen dansen, of het nu om een jongetje of om
een meisje gaat. Bij meisjes wordt dit aangemoedigd. Jongetjes krijgen een bal in hun handen geduwd',
vertelt hij. Davy Brocatus zal daarom beginnen met de Club Cha Cha, een losse line dance die iedereen
zelfstandig kan dansen zonder meteen iemand te moeten vastpakken. 'En het wordt zeker geen oubollige
bedoening. De Club Cha Cha kunnen we zelfs dansen op het liedje Pokerface van Lady Gaga', zegt Davy.
'Zelfs mensen met twee linkervoeten kunnen de dansen van nu zondag onder de knie krijgen. Iedereen die
tot vier kan tellen, kan leren dansen. Het is als autorijden. In het begin zeg je dit leer ik nooit, maar even
later gaat het vanzelf', besluit Davy Brocatus.
De praktische organisatie van de nieuwe dansnamiddagen is in handen van Inez Van Giel van dansgroep
Jovolka. 'Op 28augustus zal Geert Audenaert een salsadans aanleren en op 4september zullen onze eigen
docenten werelddansen aanleren', vertelt ze. De dansnamiddagen gaan om 14.30uur van start. Eerst is er
een half uurtje een initiatie voor kinderen. Daarna volgt van 15 tot 16.30uur een dansles voor volwassenen
en nadien kan er vrij gedanst worden onder begeleiding van een dj. Wie zelf niet graag danst, is welkom
om te komen kijken.
Nicole Verstrepen

