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BREAKDANCE
BBOY VICIOUS
 FROM SWEET TECHNIQUE / BOOGIE BRATS CREW

Dansschool EDC 

MASTERCLASS
 

15 NOVEMBER 2019 
17:30 UUR I HET LICHTRUIM DE BILT

GEVORDERDE DANSERS 9+, 12+ EN 15+ 



BBOY VICIOUS

Vicious is breakdancer en lid van de Sweet 
Technique and the Boogie Brats crews. 
Enkele van zijn grootste invloeden zijn de 
legendarische Floorlords-crew (Boston) en 
Flipside Kingz (Florida).

Vicious begon zijn danscarirere in 1998 in 
de straten van Brossard, een buitenwijk van 
Montreal. In 2006 bracht hij zijn carrière naar 
een hoger niveau, door mee te doen aan 
danswedstrijden in de jam in Montreal en 
vervolgens over de hele wereld. Als een van 
de eerste bboys uit Montréal maakte indruk 
op de internationale scène, waarmee hij de 
weg vrij baande voor nieuwe generaties die 
Canada de laatste tijd internationaal aan het 
vertegenwoordigen zijn .

Vicious omschrijft zijn stijl als “Direct” en zegt 
dat er geen trucs zijn om dope te worden in 
breakdance. Als je consistent blijft en er tijd en 
moeite in steekt, zal dat in je dans te zien zijn 
en kan je alles aan.  

TRAIN LIKE AN ATHLETE, THINK 
LIKE AN ARTIST!!

Wanneer Vicious danst of battled wil hij de 
essentie van zijn crew behouden en zijn roots 
vertegenwoordigen, inclusief zijn familie, 
vrienden en inspiraties.

Nu 21 jaar ‘in de game’, voelt het voor Vicious 
nog als in het begin. Hij zal dan ook nog 
lang niet achterover leunen en alleen maar 
toekijken. Hij is altijd klaar om er hard voor te 
gaan en te presteren. 

Doe mee met de masterclass breakdance van 
Bboy Vicious.  Be there! 

Lesdag Vrijdag 15 november 

Lestijd 17.30  uur

Niveau gevorderd 9+, 12+ en 15+

Locatie Het Lichtruim

Dansers  EDC lessen Chris Gratis toegang

Toegang overig € 10,-

 

kunstenhuis.nl/dans

INSCHRIJVEN & INFORMATIE

 dansschooledc@kunstenhuis.nl
 030 69 58 393
 kunstenhuis.nl/dans
 kunstenhuis.nl/proefles

LESLOCATIES

KunstenHuis Dansschool EDC
De Egeling: Egelinglaan 2b, Zeist
Het Lichtruim: Planetenplein 2, De Bilt 
Fitline: Hoofdstraat 166, Driebergen

Bekijk het complete lesaanbod op 

Bij Dansschool EDC vind je een compleet aanbod aan dansstijlen in Zeist, de Bilt en Utrechtse Heuvelrug, voor alle 

leeftijden, voor ieder niveau. Er is altijd een danscursus die past bij jou! 

Peuterdans (2 tot 3 jaar) | Kinderdans (4 tot 5 jaar) | DansMix (6 tot 12 jaar) | Breakdance (vanaf 6 jaar) | Klassiek Ballet | 

Spitzen | Modern Modern-Jazz | Jazz StreetJazz | Urban | Musicaldans | Afrikaanse Dans | Afrikaanse Bootcamp | Tapdans 

Selectie- en showgroepen | Dansconditie & Pilates | Dansen en bewegen op muziek – voor senioren | Capoeira | Tai-Chi

MASTERCLASS 
BREAKDANCE  
VAN BBOY VICIOUS! 


