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Lieve Dansers,
 
Ondanks dat de winter de stad nog niet heeft
geroerd, is het toch tijd voor en winterse editie van
dit blad. Het is wel koud, maar de sneeuw wil nog
niet komen. Daarom hier een beetje
plaatsvervangend plezier in de vorm van deze
Winterprent. Natuurlijk is Rosan weer van de partij,
zijn er puzzels en leer je jezelf en je dansgenoten
weer wat beter kennen.
 
Uiteraard wil de RedakCie de zojuist geslaagde
dansers feliciteren met hun geweldige prestatie: het
halen van de Beginnerscursus!
 
We hopen jullie allemaal vrijdag weer te zien bij het
Gala! 
 
Erik
Namens de RedakCie
 
 
 



Puzzel



Lieve geïntimideerde heer,
 
Samen dansen is een belangrijke vaardigheid, daar hoort ook oogcontact
bij. Waar de één liever om zich heen kijkt op zoek naar een God, gaat de
ander volledig op in z’n partner. Jouw dansmaatje is duidelijk van de
tweede categorie (of ze heeft haar Amor gevonden)
 
.Dansen is verleiden, je speelt samen een spel waarbij je een theatraal stuk
opvoert. Elke dans kent zijn eigen verhaal; denk aan de te schunnige Tango
die oorspronkelijk alleen stiekem in de kelder gedanst werd of het gooien
en smijten met de dame in de Jive. Af en toe aan- of wegkijken versterkt
het spel van verleiden.
 
Nu heb je het in je epistel over aanstaren. De kern zit hem in de dosering;
gegeven bovenstaande is de oplossing eenvoudig doch effectief: leer haar
verleiden door zo nu en dan – zeg een paar tellen per maat – ook eens
weg te kijken. En als ze je ook in de ballroom aanstaart heb ik een tip van
een heel andere categorie: kom eens wat dichterbij, zet je
dansvriendinnetje op je rechter flank en druk haar heupen zachtjes tegen
de jouwe zodat je weer gewoon een spinturn kunt maken.
 
Succes en dikke smakkerd,
Rosan

Lieve Rosan,

 

Mijn danspartner staart mij steeds aan tijdens het

dansen, ik word er ongemakkelijk van. Wat moet ik

hiermee of wat wil ze van me?

 

Groetjes,

Een geïntimideerde heer

Lieve Rosan



Kennismaking met een nieuwe
AmsterDancer

1. Hoe lang ben je al een AmsterDancer en hoe ben je bij
AmsterDance terechtgekomen?

Ik ben in september bij AmsterDance gekomen na de proefles. Ik
ben gekomen, omdat Cerys, iemand die vorig jaar lid is geworden,

wilde dat ik kwam kijken hoe het hier is!
 

2. Wat is je favoriete dans?
Ik vind de dans waarbij je een vlinder maakt (ik weet de naam niet
meer) erg leuk, omdat ik van draaien houd en dat veel gebeurt in

deze dans. We hebben er veel in geleerd!
 

3. Als je een plek op de wereld zou mogen uitkiezen om te gaan
dansen, waar zou dat dan zijn?

Ik zou graag naar Latijns-Amerika willen gaan om de dansen daar
te leren.

 

Ontmoet onze nieuwe AmsterDancer: Emily Roberts, 20 jaar en
een 2e-jaars student linguistic studies aan de UvA.



4. Wat is jouw leukste/grappigste/meest memorabele moment
geweest bij AmsterDance?

Ik vond de discofoxworkshop erg leuk, want het was een leuke
dans en makkelijk om te leren. Het was erg goed te doen voor

beginners! Ik moest ook veel lachen met mijn danspartners tijdens
het doen van de api’s.

 
5. Waar laat jij in de winter het liefst je dansmoves zien?

Ik heb nog niet echt mijn favoriete plek gevonden om te gaan
dansen, maar ik ben tijdens het kerstfeestje bij Kluver geweest en 

daar zou ik graag vaker heen gaan!
 

6. Welke dans zou je nog altijd willen leren/perfectioneren?
Ik zou graag beter willen worden in de wals! Alle verschillende

draaien zijn verwarrend en ik heb altijd tijd nodig om ze te
herinneren. Ik kan niet wachten tot ik ze eindelijk soepel kan doen.

 
7. Wat staat er nog op jouw bucketlist? 

Een van de dingen op mijn bucketlist is een trip door de VS te
maken en misschien nog ondertussen wat dansen daar leren.



Sneeuwpoppen!
Wat is een winter zonder sneeuwpoppen? Daarom hier de

leukste sneeuwpoppen die die RedakCie kon vinden!



Ingrediënten:
200g bloem
75g witte

basterdsuiker
Mespuntje zout

1 eierdooier
100g koude boter

Klontje boter
500g appels
geschild en 

in plakjes gesneden
Kaneel

1 eetlepel maizena
1 pakje heldere

taartgelei
Verwarm de oven voor op 170C.

Voorbereiding:
1.

Zeef de bloem, suiker en het zout in een kom.
2. Voeg de eierdooier toe. Verdeel de boter met 2 messen in zo

klein mogelijke stukjes en voeg dit ook toe aan het mengsel.
3. Kneed met een vooral niet warme hand een samenhangende

bal van het mengsel.
4. Smeer de springvorm (24cm) in met het blokje boter en

bekleed deze met een dikke laag van het deeg.
5. Schud in een kom de plakjes appel met kaneel en maïzena

door elkaar.
6. Leg de plakjes appels in een regelmatige vorm in de deegbak.
7. Zet de taartvorm op het rooster in de oven en bak de taart

in 45-60 minuten gaar en lichtbruin.
8. Laat de taart in de vorm afkoelen.

9. Bind de taartgelei volgens voorschrift op de verpakking met
water en bedek hiermeede appeltaart.
10. Verwijder de vorm en smullen maar!

Recept van de BakCie: 
Winterse appeltaart





Krenterview

Dit keer vroeg de RedakCie:
Als welk personage uit Alice in wonderland ga jij naar het

gala?

Sherida: Mad Hatter, want je kan dan zo gek doen als je
maar wilt!

 
Tycho: als de rode koning, zodat Charlotte dan als de

Queen of Hearts kan gaan.
 

Nusch: als de Mad Hatter, omdat mijn moeder allemaal
leuke hoedjes heeft.

 
Marc: als het Witte Konijn, ik houd namelijk erg van

dieren. En ik ben altijd te laat, net als het konijn, dus het
is zeg maar mijn spirit animal.

 
Cerys: als Tweedle Dee en Tweedle Dum samen met
Milan. Er zullen namelijk al veel Alice’s en Queen of

Hearts zijn en wij wilden juist iets geks en leuks. Op deze
manier kan ik tenminste ook het karakter de schuld

geven als ik iets mis doe tijdens het dansen!





Wie zijn deze
kids?

Van boven naar beneden: Astrid, Tycho, Charlotte



1. Wat doe jij op een dansavond?
a) Met mijn vrienden kletsen
b) Foto's maken van de dansers
c) Trainen, want het moet altijd beter
d) Nieuwe mensen werven voor AmsterDance

2. Met welke dans identificeer jij je?
a) De partychacha, want ik wil met iedereen dansen
b) De paso doble, die heeft zo’n mooi fotomoment
c) De Weense wals, lekker focussen op techniek
d) De sneeuwbalquickstep, ook als je niet kan dansen, moet je dansen

3. Waar schaats jij?
a) Op de grachten, want iedereen staat op het ijs
b) Op het Museumplein, die lichtjes zorgen voor mooie foto’s
c) De elfstedentocht; schaatsen is afzien, net als dansen
d) De kunstschaatsbaan, misschien kan ik wat schaatsers overhalen te      
 dansen als het ijs gesmolten is

4. Wat voor winterdrankje ben jij? 
a) Jägertee, gezellig theeleuten met een    
 alcoholistische twist
b) Speculaas latte, goed voor Instagram
c) Glühwijn, zelf maken vereist discipline
d) Warme chocolademelk, wie wil dat nou niet?

Test jezelf



5. Welke sporen laat jij na in de sneeuw?
a)                                                                    b)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c)                                                                   d)
 

)

Meeste a)
Je bent een roddeltijdschrift. Niets
is leuker dan kletsen met anderen.

 
 

Meeste c)
Je bent The Balroom Technique.
Dansen draait om de techniek,

niet of het leuk is.
 
 

Resultaat
Meeste b)

Je bent een fotoboek van het Gala.
Het gaat jou er om dat alles er zo

mooi mogelijk uitziet.
 

Meeste d) 
Je bent een AmsterDanceflyer. Het
liefst laat je iedereen kennis maken
met AmsterDance, of ze nu willen of

niet!



Sanne: Ik wil kaas.

Maaike: Ik wil ook kaas.

Stilte

Maaike: Ik wil eigenlijk de barman.

 

Fleur: Wie doet ik eerst?

 

Maarten: Sanne wil wel met JJs draakje

knuffelen.

 

Marc: Jus d’orange, wat is dat?
 
 

The walls have ears...



Lisa: Technisch gezien dansen alle

mannen met ballen.

 

Charlotte: Alles is beter als het dieper gaat.

 

Lieuwe: Nee, Esmée was niet bij de les,

maar ik heb toen later op een feestje wel

wat bij d’r geprobeerd.

 

Fleur: Je moet gewoon je tong uit je mond

doen. Dan gaat het vanzelf.

 

Tycho: Dan heb ik ook eens een worst in

mijn mond.

 





Je hebt de Krent al
weer uit!

Vind je dat er de volgende
keer wel meer in mag? Laat
het ons weten of stuur een

stukje in!

Neem Fred & Ginger mee op
avontuur, of naar college. 

 Vraag het bestuur naar onze
favoriete mascotte en stuur

je reisverslag naar:
redactie@sdvamsterdance.nl






