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NEO BALLET BARRE

BENIEUWD OF ONZE LESSEN IETS VOOR JOU ZIJN?
We verwelkomen je graag in onze studio voor een vrijblijvende proefles!
Meld je aan via onze website www.evites.nl. Hier kun je ook terecht voor
een actueel lesrooster, onze abonnementsvormen en tarieven.
Heb je een andere vraag? Neem gerust contact op via info@evites.nl

NEO Ballet barre is een danstraining waarbij klassieke ballet barre, floor barre
(oefeningen op de mat) en Progressing Ballet Technique (PBT) met yoga en
pilates worden gecombineerd. Het is een echte workout waarbij snelle vloeiende
bewegingen worden afgewisseld met isometrische krachttraining. Hiervoor maak
je naast body-weight training, ook gebruik van ballen, een thera-band en de
yoga-mat. Je werkt door middel van ballet poses en core-training aan specifieke
spiergroepen. Daarnaast creëer je met stretch oefeningen souplesse en een sterke
en elegante houding. Het resultaat? Een fit, krachtig en uitgebalanceerd lichaam!
Bij iedere oefening worden er optionele variaties gegeven, passend bij jouw
capaciteit. Daarom is deze workout geschikt voor jong en oud, getrainde
en ongetrainde sporters, dansers en non-dansers. Dé workout voor een
danserslichaam!
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Trai u at the Barre!
see yo
KLASSIEK BALLET
Klassiek Ballet lessen (geen workout) worden los aangeboden en in combinatie
met NEO Ballet Barre Workout. In de klassieke lessen wordt de originele opbouw
van de les aangehouden. Aan de barre worden vooral de voet- kuit- en beenspieren
getraind om blessures te voorkomen. Hierna volgen in de zaal, los van de barre,
snelle en langzame combinaties, met de namen allégro, adagio en diagonaal.
Ook hier wordt aandacht besteed aan souplesse, balans en elegantie. Deze les is
geschikt voor gevorderde dansers en beginnende of intermediate dansers en wordt
aangeboden op twee niveaus: beginner/intermediate en intermediate/advanced.
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Dé fitnesnses-rswor
voor een da lichaam!

COMBINATIELESSEN
Wij raden een combinatie van twee lessen achter elkaar aan, waarbij NEO Ballet
Barre Workout als eerste les gevolgd wordt en klassiek ballet als tweede les.
Hierdoor kunnen technieken sneller op de juiste manier worden toegepast en zal
er eerder lichamelijke progressie zichtbaar zijn.

