
Workshop Routine en Choreografie.  

 

Op 7 juli as. organiseert Tanja Leblanc een workshop Routine en Choreografie.  

 
Tanja is een zeer ervaren Dog Dancer. Ze is al sinds 2008 actief in deze sport. Ze is nationaal en 

internationaal jurylid. Ze heeft met haar Rottweiler Chendo al 8 keer in het Nederlands Dog Dance Team 
gezeten om ons land te vertegenwoordigen op Europese en Wereldkampioenschappen. Ook is ze met 

Chendo voor dit jaar weer geselecteerd voor het Europees kampioenschap in Italië en het 

Wereldkampioenschap in Duitsland.   
 

In deze workshop gaan we o.a. aan de slag met de volgende punten:  

 

• Hoe maak je een goede routine. 

• Welke muziek kies je en past bij jullie als team.  

• Hoe train ik mijn routine, hoe bouw ik de training routinematig op  

• Hoe werk ik naar een wedstrijd toe.  

• De routine bekeken door de ogen van de jury 
 

Ook is er ruimte voor eigen inbreng. Weet je niet hoe je een bepaalde oefening of positie aan moet leren. 
Wil jij je routine verbeteren. Wil je dansmoves die bij je routine passen. Heb je moeite met het vinden van 

de juiste muziek of moves in je routine. Of heb je eigen inbreng en wensen.  Kortom, heb je behoefte aan 
extra begeleiding tijdens je training. Dan is dit iets voor jou.  

 

De workshop is voor zowel beginnende als ervaren Dog Dancers geschikt. We passen de oefeningen aan 
het niveau van de hond en zijn begeleider. 

 

Wanneer: 2019 
Waar: Kloosterstraat 6 Sibculo 
Tijdstip: 10.30 uur tot 16.00 uur. 
Kosten € 85,00 inclusief koffie, thee en lunch. (NDDB leden en cursisten Have Faith Hondentraining krijgen € 10,00 korting) 

Maximaal aantal deelnemers: 5  
 
Er is een binnen locatie waar benches aanwezig zijn. Op de vloer liggen rubberen tegels en er is een 
spiegelwand aanwezig. Bij goed weer kunnen we ook buiten trainen. 
 
Opgeven kan door voor een mail te sturen naar havefaith@kpnmail.nl. Inschrijving is pas definitief naar de 
ontvangst van je betaling. Ook kun je de vragen over de workshop mailen naar dit mailadres. 
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