• Nederland$e zet schouders onder 'Dance kids on the floor'

-

Vanleraar tot
showbizzman

Penney de Jager en enkele kirtderen van camping De Groene Linden zijn al duchtig aan het oefenen. "Werken met kinderen vind ik zalig'~zegt Penney de Jager enthousiast. FOTe MIA UYDENS
kinderen vanVier tot twaalfjaar. "Ik hele entourage en het publiek een
ken J0S Aernouts al een hele poos. fijne namiddag. Bedoeling is datwe
z'!!t haar schouders onder
Hetis de bedoeling dat ikhet project na een aantal zaterdagen een mooi
een gloednieuw project:
mee stuur, zoveel mogelijk audities deelnemersveld bij elkaar krijgen die
'Dance kids on the floor'. Er
. bijwoon en advies geef aan de deel- daarna de achtste, vierde en halve
zouden naar eigen zeggen
nemers", zegtde Jager enthousiast.
finales en tenslotte de finale betwisonderhandelingen
zijn met
De audities beginnen nu zater- tenineenofanderediscotheekihde·
tv-stations voor uitzendingen.
dag 4 augustus al vanaf 14u in de buurt.lkhebalvasteenpatentgenobinnenspeeltuin van camping De men op het format", voegtAernouts
• Iedereen kent her tv-programma
Groene Linden in Brecht. "We zor- eraan toe.
So you think you can dance, d~t in gen voor een pedagogischyerantSamen met Penney de Jagerhoopt
Vlaanderen erg populair werd. Op woorde begeleiding en zien dan tel- Jos Aernouts dat die laatste reeks
vraag van initiatiefnemer Jos Aer- kens wat dat oplevert aan talent. Er shows worden uitgezonden via eennouts zet de Jager haar schouders
zijn al veertig kandidaten ingeschre- of andere Vlaamse zfnde·r. "De onnu onder een gelijkaardig project, yen. Op die manier beleven niet aI- derhandelingen zijn volop aan de
maar dan specifiek bedoeld voor leen de kinderen zelf, maar ookhun
gaIJ.g",klinkt het.
De bekende Nederlandse

tv-vedette Penney de Jager

•• JosAernouts was in een
vorig leven leraar aan het
Kristus Koning Instituut in de
Brechtse deelgemeente Sint~
Job. Daarnaast ontpopte hij
zich tot een verdienstelijk toneelspeler. later kwam hij in
de showbizz terecht en run- .
de hij een artiestenbureau.
Na enkele jaren in het buitenland te hebben vertoefd, is hij
sinds een viertal maandenuit·
bater van de cafetaria en de
bil1nenspeeltuin van camping
De Groene Linden in Brecht.
"Door het lanceren van Dance
kids on the floor wit ik kinderen op pedagogisch vera ntwoorde wijze met de showwe·
reid laten kennismaken. Ais
we talent ontdekken, brengen
we de, ouders daarvan subtiel
op de hoogte met de vraag of
we met hun kind verder mogen gaan. Ik krijg daarvoor de
hulp van professionele mensen'~zegt Aernouts. JVS

...Voor Penny de Jager, die jare
lang in Brecht woonde maar nu
de buurtvan-Utrechthaarvaste
st(
. heeft, voelthet project een beetje a
thuiskomen. Zij trad vroegei m
haar dansgroep op in Nederland:
succesprogramma's als de Wille
Ruis Show en Avro's Toppop. "EE
eigen dansschool heb ik niet meE
maar ik geef nog altijd danslesse
Ikvindhetzaligomkinderendekn
pen vanhetvakaan teleren. Daaro
geefikhet project mijn volle steun
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