
MG DANCE WEBSITE - CONCEPT   
UPDATE  

HOME PAGINA 

Onder de grote foto staat : 


-bij de MG Dance is er voor jou ! = wordt het ‘Focus on Dance, MG Dance’

    hier zal een nieuw stuk tekst komen (zonder foto)


De nieuwe tekst : 
MG Dance 

	 - biedt dans-  en balletlessen aan voor jong en oud 
	 - helpt bij het ontdekken en ontwikkelen van (dans)talent 
	 - investeert in kwaliteit  
	 - heeft aandacht voor elk individu, op elk niveau  

- bij de danscoaches = het wordt dansdocenten . 

                                         We willen hier foto’s ook in een rond kader (als het kan / mogelijk is)


Onder de foto van elke dansdocent staat alleen hun naam op.  

Hierbij is de volgorde :  
- Jasmine Witjaksono - Wolf 
- Vincent Wolf 
- Tess van Neerven 
- Hanna van der Gaag 
- Myrthe de Gooijer 

Als de mensen op de namen klikken , worden zij naar de OVER ONS pagina doorgestuurd en 
kunnen zij extra informatie van de betreffende docent(en) lezen 


Hierbij de extra informatie :  
- Jasmine Witjaksono - Wolf 
    Les	 	 : Ballet, spitzen, MG Select 
    Opleding	 : Ballet Sumber Cipta (Jakarta), Artez - Arnhem 
    Geeft les sinds 1992 

- Vincent Wolf 
    Les	 	 : Ballet, MG Select 
    Opleding	 : Codarts - Rotterdam 
    Geeft les sinds 1990  



- Tess van Neerven 
    Les	 	 : Modern  
    Opleiding	 : Artez - Arnhem 
    Geeft les sinds 2010 

- Hanna van der Gaag 
    Les	 	 : Urban  
    Opleiding	 : Lucia Marthas - Groningen 
    Geeft les sinds 2009 

- Myrthe de Gooijer 
   Les	 	 : MG Crew 
   Opleiding	 : Artez - Arnhem (studeert af in 2021) 
   Geeft les sinds 2018 

OVER ONS PAGINA 

-bij OVER ONS = zal een nieuwe tekst komen 


De nieuwe tekst : 
MG Dance is in 1990 opgericht (door Marianne de Pagter) en wordt vanaf 

seizoen 20/21 volledig geleid door Jasmine Witjaksono - Wolf en Vincent Wolf. Beiden 
zijn sinds 2006 verbonden aan de school en zij zien het als een positieve uitdaging om 
de ontwikkeling van school voort te zetten. Vandaar dat ze als slogan hebben gekozen 
voor “ FOCUS ON DANCE “.  

Alvast bedankt Niels ! 

Groetjes,

Jasmine & Vincent 


