BREAKDANCE WORKSHOP

zeker goed. Eerst huppelen we cool naar voren en dan doen we nog meer coole
moves.
Daarna legt de meester nog wat belangrijks uit: "Breakdance is een dans met een

Oordeelloos
communiceren…
wat dat met vertrouwen doet

Marianne Rietveld

paar basis-moves: 'Powermoves' (draaiende bewegingen die heel moeilijk zijn), laag
dansen (beneden op hurken) en 'Freezes' (stilstaande poses), maar met die moves
kun je je eigen moves maken. Het maakt niet uit als je de move niet goed kan maar
het gaat erom dat je het probeert. Ik heb dat ook geleerd door breakdance."
Toen ik voor het eerst naar breakdance ging, lukte het niet meteen. Dat voelde
helemaal niet fijn. Iedereen in de groep kon het, maar ik niet. "Probeer het gewoon",
zei mijn moeder tegen me. Toen zette ik de knop om: 'Ik kan het niet' werd 'ik kan
het nóg niet'. En nu zit ik er al een jaar op en gaat het supergoed.
Nu gaan we verder met het dansje. En daar komt ineens de jongen laat binnen
samen met zijn ouders en zijn broertje. Het is best moeilijk om mee te doen voor
hem omdat hij nu pas binnenkomt. We gaan nog even door met oefenen en dan is
het tijd voor de battle.
Bij breakdance oefen je namelijk voor een grote battle waar meerdere breakdancers

Op een dag lag een student in de collegebank te slapen terwijl de professor een wiskundeprobleem op
het bord schreef. De student dacht dat dat het huiswerk was voor die week en leverde een paar dagen
later de oplossing in, met de opmerking dat het wel erg moeilijk was geweest.
De professor was stomverbaasd. Hij had het opgeschreven omdat het een probleem was waar nog nooit
iemand een oplossing voor had kunnen vinden. De student dacht dat het huiswerk was en daarom
geloofde hij dat hij in staat moest zijn het op te lossen, dus dat deed hij.
Het resultaat van alles wat we doen, wordt bepaald door hoe we over onszelf en ons leven denken.
BETER OMGAAN MET MIJN HOOGBEGAAFDE
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O o r d e e l l o o s co m m u n i c e r e n . . .
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