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« ILS NE
SAVAIENT PAS
QUE C’ÉTAIT
IMPOSSIBLE,
ALORS
ILS L’ONT FAIT. »
MARK TWAIN
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VOORWOORD
VAN DE OPRICHTSTER
Wanneer ik deze woorden schrijf, is ‘dankbaarheid’ het eerste woord waar ik spontaan aan denk. Eerst en vooral
dankbaarheid voor het leven, dat met zijn soms ondoorgrondelijke maar steeds boeiende en verrijkende wegen,
me de passie en het doorzettingsvermogen heeft gegeven om de dingen waar ik met hart en ziel in geloof te
verwezenlijken.
Dankbaarheid voor mijn dierbaren en iedereen die mee in het avontuur is gestapt en samen met mij gelooft in
die droom van schoonheid, die droom van uitmuntendheid.
Dankbaarheid voor u die de tijd neemt om te begrijpen wat ik doe. Voor u die lid wordt van de schitterende
gemeenschap die steun geeft aan de Mosa Ballet School, een project dat ik - of moet ik eerder zeggen mij - al
vele jaren draag(t).
Als u deze volgende pagina’s leest, hoop ik dat u dat doet omdat u denkt dat cultuur, artistieke expressie en het
gegeven onderwijs van de hoogste kwaliteit, een cruciale plek hebben in de samenleving; dat ze beantwoorden
aan een diepe noodzaak in een veranderende, onzekere en soms onveilige wereld. Ik hoop dat u denkt dat de
jonge, talentvolle dansers, van waar ze ook komen, een uitgestoken hand verdienen om zich volledig te ontplooien.
Het gekke idee om, vanaf nul een van de beste balletscholen ter wereld met een onberispelijke infrastructuur en
begeleiding te creëren, speelt al lang genoeg in mijn gedachten om zelfs met de kleinste details van deze
buitengewone uitdaging rekening te houden.
Een familie met een passie voor dansen en mijn vurige interesse voor de uitdagingen rond onderwijs en vorming
hebben mijn blik op de wereld gevormd en dag na dag het project van de Mosa Ballet School steeds meer
vormgegeven. Tien jaar lang klaarstaan voor mijn dochter, een talentvolle danseres opgeleid aan de Koninklijke
Balletschool van Antwerpen, heeft uiteindelijk geleid tot dit avontuur dat me tot bij u brengt.
Ik ben geboren in Elsene, ben van Vlaamse afkomst, maar mijn hart ligt ook in Luik. Om in België, en meer bepaald
in Luik een uitmuntende school te hebben voor leerlingen die vaak verplicht werden om naar het buitenland te
trekken, leek voor mij een evidentie.
Die leerlingen de mogelijkheid geven om een andere weg in te slaan, het leven wringt zich immers vaak in allerlei bochten, of om zich aan het einde van hun carrière om te scholen, dankzij een goede algemene basis, was
voor mij ook een belangrijke voorwaarde. De opleidingen van de Mosa Ballet School worden dus gekoppeld aan
kwaliteitsvol algemeen middelbaar onderwijs.
Ik wil een school die verenigt in plaats van te verdelen. Een school die de leerlingen verankert en hen tegelijk de
vrijheid geeft om hun talent te tonen. Een school die innoveert en zich voortdurend uitdaagt in aanraking met
andere disciplines en artiesten uit andere sectoren, om jonge dansers op allerlei mogelijkheden voor te bereiden.
Een open school, een springplank naar de wereld, die haar leerlingen laat profiteren van een nauw verweven
partnernetwerk met de beste internationale opleidingscentra en podia.
Een school die ook bewuste en solidaire burgers vormt. Een school die jonge dansers leert om te delen en hun
kunst en passie over te dragen.

Benjamine De Cloedt,
Oprichster van de Mosa Ballet School
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I. HET PROJECT
Oorsprong van het project
Het idee van de Mosa Ballet School rijpt al een vijftiental jaar in het hoofd van de oprichtster, Benjamine De Cloedt.
Het werd gevormd door haar verlangen om haar familie-erfenis in stand te houden.
Ze wil de uitmuntendheid van het dansen overdragen aan iedereen die talent, potentieel en motivatie heeft.
Na belangrijke investeringen en de aankoop van een iconisch erfgoedgebouw maakt Benjamine De Cloedt,
met de hulp van haar echtgenoot Damien Comeliau, haar droom waar.
Ze vormt het gebouw om tot een infrastructuur die in Europa vrijwel ongeëvenaard is en een totaalpakket biedt
voor de ontwikkeling van jong talent.

Ambitie
De Mosa Ballet School wil het structurele tekort aan opleidingen in het Franstalige deel van België wegwerken. De school wil
de internationale reputatie van België op het gebied van
klassiek ballet in ere herstellen.
Door in de Federatie Wallonië-Brussel één van de beste
balletscholen ter wereld op te richten, wil de Mosa Ballet School
een nieuwe aanpak ontwikkelen in de wereld van dansopleidingen op hoog niveau. Een opleiding die de vereisten van
uitmuntendheid, menselijkheid en impact met elkaar verzoent.

© Olympe Tits

Concept
Een nieuw pad naar uitmuntendheid
De Mosa Ballet School ambieert om een van de beste balletscholen ter wereld te worden. Haar aanpak onderscheidt zich doordat ze een extra element van menselijkheid wil toevoegen aan de opleiding van de beste
dansers.
In de 21e eeuw is het mogelijk om de balletkunst over te dragen en een eeuwenoud erfgoed in stand te houden
door prestaties, welwillendheid en openheid naar de wereld met elkaar te verzoenen. De school wil breken met
het paradigma van het ‘noodzakelijke’ lijden dat te lang en ten onrechte is gerechtvaardigd om te streven naar
volmaaktheid.
De Mosa Ballet School biedt een humanistische opleiding waarbij de student centraal staat en rekening wordt
gehouden met het unieke karakter van elk individu. Het is een opleiding die verankerd is in haar tijd en gericht
is op de gemeenschap.

5

Waarin onderscheidt de school zich nog? De volharding om topkwaliteit te laten rijmen met gelijke kansen.
Ongeacht de geografische, culturele of sociaal-economische achtergrond van de kandidaat-leerlingen,
is de toelating tot de school uitsluitend gebaseerd op talent, bekwaamheid en potentieel.
De school zal nooit een getalenteerde danser weigeren als hij/zij niet over voldoende financiële middelen
beschikt. Ze wil gelijke kansen voor iedereen garanderen door de toekenning van beurzen afhankelijk te maken
van de reële situatie van de gezinnen.
De Mosa Ballet School ontwikkelt een studentgerichte benadering, waarbij aandacht wordt besteed aan het
welzijn en de persoonlijke ontwikkeling van de student, vooral dankzij het self-care-programma.
De school beschrijft zichzelf als open, zowel op het vlak van artistieke samenwerkingen als op het vlak van dialoog
met de buitenwereld en de hedendaagse maatschappij.
De school is bovendien van mening dat dans superkrachten heeft, en dat iedereen, ongeacht waar hij of zij
vandaan komt of wat zijn/haar ervaring is, het recht heeft deze te ervaren. De school richtte haar eigen sociale
programma op: Alors on danse! Via dat programma ontwikkelt de Mosa Ballet School inclusieve en aangepaste
dansprojecten, in samenwerking met wetenschappelijke deskundigen. De Mosa Ballet School zal tijdens de
weekends ook haar deuren openen voor het grote publiek, met ouder-kind- en intergenerationele workshops.
Terwijl veelzijdigheid, aanpassingsvermogen en zelfvertrouwen worden gestimuleerd, wil de Mosa Ballet School
een nieuw mogelijk pad op weg naar uitmuntendheid bereiken. Een menselijke, vernieuwende en verantwoordelijke aanpak, die elke leerling de nodige middelen geeft om verder te gaan, om groter te dromen.
Vandaag is de Mosa Ballet School gevestigd in de voormalige regionale zetel van de Nationale Bank van België,
in het hartje van de stad Luik, op meer dan 9000 m² volledig getransformeerde, schitterende en gloednieuwe
infrastructuur. De school, met internaat, is een uitzonderlijke ‘all-in-one’ instelling voor 115 jonge studenten,
dansers van 12 tot 18 jaar. Naast een veeleisende balletopleiding volgen de studenten een algemeen secundair
onderwijsprogramma, om hen alle kansen op slagen te geven.

© Olympe Tits
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Waarden
Conscious competition
The act of striving for excellence, while remaining consciously human
Het zoeken naar een uniek evenwicht definieert de filosofie van de Mosa
Ballet School.
De waarden waarop de school gebaseerd is, zijn de innerlijke stemmetjes die elk van haar keuzes en handelingen bezielen en begeleiden.

Uitmuntendheid
De Mosa Ballet School ambieert om een van de beste balletscholen ter
wereld te worden. Maar ambitie alleen is niet genoeg. Daarom zet de
school middelen in die aan die doelstelling beantwoorden. Ze kiest voor
een veeleisend pedagogisch kader, een echt professioneel programma,
een academisch curriculum van hoge kwaliteit, maar ook voor een internationale visie, een ultramoderne infrastructuur en een globale en
aandachtige begeleiding van elke student.
Excellence embodies the beauty of surpassing oneself. It
incorporates the extraordinary ambition of the Mosa Ballet
School, its desire to place performance and rigour at the
service of art, poetry, emotion and society.

Menselijkheid
Een balletopleiding van hoog niveau is een fysieke, artistieke en psychologische uitdaging. Een uitstekende danser worden vraagt opofferingen. De school heeft echter de visie dat lijden niet langer kan
worden opgelegd als voorwaarde om succesvol te zijn.
In haar streven naar verandering plaatst de Mosa Ballet School welwillendheid, luisteren en solidariteit centraal. Luisterend naar alle studenten, als unieke artiesten, wil de school hen helpen in hun leven en danscarrière. De school doet dat met name via het self-care-programma.
Het programma helpt blessures te voorkomen en maakt elke student
in lichaam en geest sterker.
Een blessure of een andere levenskeuze mag er niet toe leiden dat studenten spijt krijgen van hun jaren aan de Mosa Ballet School. De school
wil de leeringen ook als mens vormen, op weg naar topkwaliteit.

Samenwerknig
De Mosa Ballet School gelooft in de kracht van collectieve intelligentie
en streeft naar teamgeest binnen de school. Ze vormt het kloppende
hart van een netwerk van partners (scholen, kunstenaars, gezelschappen, deskundigen, sponsors, enz.) om haar filosofie van ‘conscious competition’ uit te dragen en jonge dansers voor te bereiden op de verschillende mogelijkheden.
Deze nieuwe structuur is een open school, een springplank naar de
wereld. De school is trots op haar netwerk van nauwe partnerschappen
met de beste opleidingscentra in de wereld, en met de belangrijke
nationale en internationale podia.
© Olympe Tits
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« Bravo on the launch of your deeply exciting dream !
Bringing big dreams to live requires huge amount of courage,
perseverance and pure hard work; but even more
importantely requires a vision.
I’m deeply honoured that the believe system and educational priorities
championed by Canada National Ballet School inspired
Mosa’s founders to create the same model for Belgium.
A student centered approach, one that will strength not only
the Belgium Dance scene but also the ballet community by
empowering emerging dance artists through self respect,
self awareness and a hunger for life long learning.
All the NBS look forward for ungoing
collaboration with Mosa Ballet School,
long and to the future. »

Mavis Staines

Directrice artistique & CEO
de la Canada National Ballet School
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Studenten
Uitmuntendheid combineren met gelijke kansen
In de Mosa Ballet School gaat uitmuntendheid hand in hand met gelijke kansen. Het doel van deze nieuwe balletschool is om alle leerlingen te kunnen verwelkomen, ongeacht hun achtergrond.
Het geografische, culturele of sociaal-economische profiel van de kandidaat-studenten speelt geen rol. De toelating tot de audities wordt uitsluitend gebaseerd op talent, prestatievermogen en potentieel. Elke talentvolle
danser krijgt de kans om deel te nemen aan de audities van de school. De audities voor het volgende academiejaar worden verschillende keren per jaar gehouden, in binnen- en buitenland.
De Mosa Ballet School stelt diversiteit en inclusie centraal. Ze zal nooit een begaafde danser afwijzen als hij/zij
niet voldoende financiële middelen heeft. De school streeft naar gelijke kansen voor iedereen door de toekenning
van beurzen afhankelijk te maken van de feitelijke situatie van de gezinnen.

© Olympe Tits

Financieel gezien vraagt elke student een investering van 30.000 € per jaar van de school.
De minimale jaarlijkse bijdrage per student zal waarschijnlijk variëren tussen € 6500 (voor Belgische studenten)
en € 22000 (voor internationale studenten buiten de Europese Unie).
De Mosa Ballet School is zich bewust van de investering die hiermee gepaard gaat. Ze wil een talentvolle danser
niet weigeren als hij/zij niet voldoende financiële middelen heeft. Daarom wil de school alle kandidaten
dezelfde kansen bieden, door gedeeltelijke of volledige studiebeurzen toe te kennen.
De beurzen worden gefinancierd via privésponsoring (afhankelijk van de feitelijke situatie van elk gezin).
Los van hun financiële situatie nodigt de Mosa Ballet School alle talentvolle, gemotiveerde en veeleisende jonge
dansers uit om auditie te komen doen.
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Team
Aan het hoofd van de school staat een gepassioneerd team dat uitmuntendheid en welwillendheid met elkaar
wil verzoenen om vleugels te geven aan elke student van de Mosa Ballet School.
De school is ontwikkeld binnen de Fondation Benjamine De Cloedt (een stichting van openbaar nut die voor dit
doel is opgericht). Ze staat onder toezicht van haar raad van bestuur, gevormd door Benjamine De Cloedt, voorzitter van de Fondation en stichter van de Mosa Ballet School, en Damien Comeliau, vice-voorzitter. Elisa Vainsel
is in mei 2020 tot het project toegetreden en verantwoordelijk voor de operationele uitvoering.

Benjamine De Cloedt
Oprichster en Voorzitster

© Lorraine Wauters

Benjamine De Cloedt is geboren in Brussel. Haar ouders zijn
afkomstig uit Brugge en Oostende. Tijdens haar studies volgde ze
een opleiding binnenhuisarchitectuur aan de Inchbald School of
Design in Londen.
Later behaalde ze een bachelor in de schilder- en graveerkunst
aan de school Le 75 en een diploma decoratieve schilderkunst aan
de school Van Der Kelen. Ze was verschillende jaren actief als
decorbouwer en interieurontwerpster (theater, bioscoop,
privé-woningen). Ze beheerde de renovatie van huizen en appartementen, van het ontwerp en de binnenhuisarchitectuur tot de
opvolging van de werven.
In 2010 coproduceerde en schreef Benjamine De Cloedt de film
“Le Grand Tour”. De film werd geselecteerd voor het Filmfestival
van Cannes.

Na verschillende jaren van voorbereiding, talrijke reflecties en meer dan tien jaar begeleiding van haar dochter,
een danseres opgeleid aan de Koninklijke Balletschool van Antwerpen, besloot Benjamine De Cloedt om een
nieuwe internationale balletschool op te richten. In 2018 kocht ze een prachtig erfgoedgebouw in het hart van
Luik. Vandaag richt ze er de Mosa Ballet School op.

Damien Comeliau
Vice-Président
Damien Comeliau is handelsingenieur (Solvay Brussels School of
Economics) en ondernemer. Hij richtte een softwarebedrijf voor
financiële rapportage (CO-Link) op en verkocht het na 15 succesvolle jaren. Hij leidt vandaag verschillende bedrijven voor derden.
In 2018 was hij medeoprichter van linfodurable.fr, een Frans medium gewijd aan informatie over duurzame ontwikkeling.
Hij investeert in onroerend erfgoed in Brussel en Luik en restaureert talrijke gebouwen. In een van die gebouwen vestigde hij een
galerie met moderne Belgische schilderijen uit de 20e eeuw. De
werken worden tentoongesteld in Brussel en Luik (www.galerie-damien-comeliau.com).
Sinds 2018 zet hij zich samen met zijn vrouw Benjamine De Cloedt
volledig in voor de Mosa Ballet School.

© Lorraine Wauters
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« We moeten de eerste supporters van onze studenten zijn »
De leerlingen staan centraal in het onderwijsproces. Ze moeten kwaliteitsonderwijs kunnen krijgen in een positieve en ondersteunende omgeving.
Daarom is Pedro Carneiro benoemd tot artistiek directeur van de Mosa Ballet School. Hij zal zijn volledige functie
in september 2021 op zich nemen.

Pedro Carneiro
Artistiek Directeur
Pedro Carneiro is afgestudeerd aan de John Cranko Schule. Hij danste
in het Stadttheater Hagen, de Oper Bonn en 12 jaar bij het Nationaal
Ballet van Lissabon. Na zijn opleiding aan de Vaganova Academie wijdde hij zich gedurende 22 jaar aan het lesgeven in klassieke dans en
repertoire. Hij spitste zich eveneens toe op karakterdans, pas de deux
en klassieke dansmethodiek.
Hij heeft zijn ervaringen als gastdocent over de hele wereld kunnen
delen: in Azië (Japan, Korea, Thailand, Taiwan, China), de Verenigde
Staten, Brazilië en in heel Europa (Frankrijk, België, Roemenië, Italië,
Bulgarije, Zwitserland, Duitsland, Estland).
© Lorraine Wauters

Pedro Carneiro heeft 14 jaar lang de Nationale dansschool van het conservatorium (NCDS) in Lissabon geleid.
Vandaag is hij artistiek directeur van de Mosa Ballet School. Hij stippelt mee aan de weg naar topkwaliteit voor
deze nieuwe school.

Steun en bemoediging van professionals uit de danswereld:
Vladimir Vassiliev

Sterdanser, choreograaf en voormalig artistiek directeur van het Bolsjoi Ballet, Vladimir Vassiliev wordt beschouwd als een van de drie grootste dansers van zijn generatie. Maurice Béjart creëerde het ballet
‘Petrouchka’ voor hem in 1977.
“The birth of a new dance school in these hard times in the world is certainly a hundredfold joy for me who dedicated my creative life to my beloved profession. I hope
the school will have a great and happy future. In the knowledge and organic fusion of
different schools and styles lies the key to success in educating future artists, choreographers and dance professionals. I am also happy that your school is directed by my
comrade and colleague (Pedro Carneiro) who seems to be known by the whole ballet
world as an expert, experienced, intelligent and benevolent specialist who has long
ago proven by his professional activity his right to this high prestige. His broad education in various schools of classical and contemporary dance, his range of vision, his
leadership, his musicality give us all hope that the graduates of the Mosa Ballet School
will soon make a name for themselves and make their school famous and our beautiful
art shine again and again. Which I wish you all that today. Good riddance! And good
luck!”
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Marcelino Sambé

Voormalig leerling van Pedro Carneiro en huidig Principal Dancer van het Royal Ballet of London
“He (Pedro Carneiro) basically nurtured my humble beginnings and took me to some
incredible competitions and help me to through my training so much. I’m so happy to
hear that he’s gonna be the new director of the Mosa Ballet School. I think it’s gonna
be a great addition to Belgium and the world of dance to have him in that position.
He’s an incredible nurturing teacher and as director he has made incredible changes
in Portugal; so I can’t wait to see what he does in Belgium!”

Frank Andersen

Sterdanser, voormalig artistiek directeur van het Royal Danish Ballet en het Royal Swedish Ballet (Stockholm)
“I would like to congratulate the Mosa Ballet School and Pedro. I think it’s wonderful
that you’re going to have this new ballet school in Belgium.
I know Pedro for several years and I know him as a very well organized and clever
assisting director. I really wish the school and Pedro all the best in the future.”

Nina Ananiashvili

Sterdanser en artistiek directrice van het Nationaal Ballet Ensemble van Georgië
“Mosa Ballet School is opening is Liège: this is a good news! No just for Belgium but
also for ballet world. My friend Pedro will be directing this school.
Pedro has fantastic experiences to directing in Portugal. Together, we have followed
a lot of international competitions, and his students I met were everywhere winners.
Good luck! And I’m looking forward to see this beautiful and great school!”

Larissa Savelieva

Artistiek directrice en oprichtster van de Youth America Grand Prix
“It is my great pleasure to share my support for the appointment of Pedro Carneiro as
Artistic Director of the new Mosa Ballet School. This is an important moment for the
international dance world at large and especially for dance in Belgium.
As the Founder and Artistic Director of Youth America Grand Prix, the world’s largest
international student ballet scholarship competition, I have known Pedro for many
years and believe he is perfectly suited to his new role in Liège not only because he is
incredibly well-respected in the international ballet community, but even more importantly, because of his innate leadership qualities. As the dance world continues to
evolve with innovation in mind, the need for more individuals like Pedro has never
been more important.
I am confident that the Mosa Ballet School will be in excellent hands under his directorship and look forward to seeing it flourish as one of the premier training institutions
in Europe in the years to come.”
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II. EDUCATIEVE VISIE
De Mosa Ballet School biedt haar studenten een school, een artistieke
leiding en docenten van het hoogste niveau. De school heeft een internationale reputatie, luistert naar haar leerlingen en is verankerd in de
huidige maatschappij.
De school werkt hoofdzakelijk met de methodes en technieken van
Vaganova in klassieke dans en die van Graham in hedendaagse dans. In
haar educatieve programma combineert de Mosa Ballet School het streven naar prestatie met individueel en collectief welzijn.

Leerlinggericht onderwijs
De studenten van de Mosa Ballet School, die in het hart van het
onderwijsproces staan, krijgen de kans om kwaliteitsonderwijs te
volgen in een positieve en ondersteunende omgeving. Elke danser is
uniek. Daarom begeleiden en ondersteunen onze teams elke leerling
gedurende zijn/haar hele traject, rekening houdend met zijn/haar
eigenheid, identiteit en persoonlijkheid.

Leren op basis van erkenning en
aanmoediging
Met een respectvolle benadering van jonge dansers geeft de Mosa Ballet School de voorkeur aan een pedagogie die hun onafhankelijkheid,
creativiteit en kritische ingesteldheid aanmoedigt. De school wil hen zo
goed mogelijk ondersteunen en begeleiden in hun integratie en
ontwikkeling voor hun toekomstige professionele leven.
Naast de nodige technische en pedagogische kennis en vaardigheden,
brengen de teams van de Mosa Ballet School hun passie voor dans over
op de studenten, in een sfeer van welwillendheid, empathie en authenticiteit.
Het welzijn van de studenten is een prioriteit voor de school. Een positieve leeromgeving, met aandacht voor respect en eerlijkheid, is daarom
van essentieel belang. De school geeft de studenten regelmatige feedback over hun ontwikkeling. Ze besteedt aandacht aan hun leercurve
en biedt erkenning voor hun inspanningen.
Onze multidisciplinaire teams staan in voor de volledige begeleiding
van de patiënt. Hij/zij kan zich ontwikkelen in een ultramoderne infrastructuur, zowel voor zijn choreografisch onderwijs als voor zijn algemene schoolopleiding.
Om die ambitie waar te maken, werkt de Mosa Ballet School samen met
een gerenommeerde algemene middelbare school die dezelfde
waarden – burgerschap, openheid, luisteren en delen – nastreeft.
© Olympe Tits
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Samenwerking met het Athénée
Royal Charles Rogier – ‘Liège 1’
Op 200 meter van de Mosa Ballet School ligt de middelbare school, ‘Athénée Royal Charles Rogier’, een officiële
school van de Federatie Wallonië - Brussel. De jonge dansers volgen er les in klassen met niet-dansers om diversiteit, integratie en hun taalkennis van het Frans (voor internationale studenten) te bevorderen.
De opleiding wordt gegeven aan leerlingen van de zes middelbare leerjaren (de laatste drie leerjaren van de
lagere school zullen in de toekomst worden toegevoegd). De lessen worden gegeven in het Frans. Aan het einde
van de cyclus kunnen de leerlingen hun getuigschrift secundair onderwijs behalen en hebben ze de kans om toe
te treden tot een van de belangrijkste dansgezelschappen ter wereld.

Over het Athénée
Charles Rogier
Het Athénée Charles Rogier - Liège 1 ligt in het hart van de Vurige
Stede. De school is steeds trouw gebleven aan haar waarden van
vrijheid, tolerantie en cultuur. Het onderwijspersoneel wil dat de
leerlingen het beste van zichzelf kunnen geven, met respect voor
hun eigenheid.
De talrijke onderwijsprojecten getuigen vandiversiteit en een open
blik op de wereld. Dankzij de bijzondere geografische ligging
(op een steenworp afstand van de Cité Miroir, het Orchestre
Philharmonique de Liège, het Théâtre, de Opéra, de ULiège en vele
musea en bioscopen) is het merendeel van de activiteiten buiten de
muren gericht op de ontdekking van de verschillende vormen van
kunst en cultuur.
© Lorraine Wauters

De samenwerking met de internationale dansschool Mosa Ballet School kan de directie en het onderwijzend
personeel alleen maar verheugen, vooral omdat beide scholen dezelfde waarden delen. Ze willen allebei studenten uit verschillende culturen en sociale achtergronden verwelkomen en iedereen gelijke kansen geven om
te slagen en zo zijn eigen uitmuntendheid te bereiken.
Deze samenwerking versterkt het multiculturele karakter van het Athénée en biedt haar studenten de mogelijkheid de wereld van de dans – met al haar rijkdom en eisen – te ontdekken. Ongeacht de studiekeuze van de
jongeren staat hun welzijn voor beide scholen centraal. Dat welzijn is de conditio sine qua non voor professioneel
maar ook persoonlijk succes.
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Algemeen curriculum en
choreografische opleiding
De roosters zijn aangepast voor de dansers, zodat ze hun secondair onderwijsprogramma kunnen combineren
met een intensieve dansopleiding.
Van maandag tot vrijdag beginnen de leerlingen van de Mosa Ballet School hun dag met een verplichte lesvoormiddag in het Athénée Charles Rogier, gevolgd door een lunchpauze bij hun terugkeer naar de Mosa Ballet
School. De namiddagen zijn gewijd aan lessen choreografie met 20 uur dans per week voor de jongere studenten en tot 35 uur voor de oudste. De danslessen en bijbehorende disciplines omvatten klassieke dans (barre,
pointes, variaties, pas de deux, enz.), karakterdans, hedendaagse technieken voor de oudere studenten, improvisatie, podium- en muzikale expressie, dansgeschiedenis; en niet te vergeten yoga, Pilates of Tai-chi, die bijdragen tot het algehele welzijn van de studenten.
Zaterdag en zondag hebben de studenten vrij. Studenten die in het internaat zijn ingeschreven, hebben twee
mogelijkheden. Zij die dat willen en kunnen, mogen in het weekend naar huis gaan. Voor zij die niet over de
mogelijkheid beschikken, bieden we het alternatief om bij een gastgezin te verblijven. Onze gastgezinnen worden
met de grootste zorg gekozen zodat de jonge dansers de beste opvoeding genieten.

© Olympe Tits
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Constante aandacht voor welzijn
Het self-care-programma zorgt voor de volledige omkadering van de leering zodat hij/zij zich in de beste omstandigheden kan ontwikkelen. Het programma omvat osteopathie en blessurepreventie, voeding, podologie,
sportieve en mentale begeleiding.
Het internaat is een warme en hartelijke plek met een ontspanningsruimte (sofa’s, biljart, kicker, leeshoek) waar
de studenten samen kunnen komen.
De school werkt eveneens met een peterschapsysteem zodat iedere leerling zich thuis kan voelen. De nieuwe
leerlingen kunnen met hun vragen terecht bij de studenten van het laatste jaar.

Een vorming als burger
Elk lid van de school, of het nu een lid van het onderwijzend personeel of een leerling is, moet bij aankomst een
verklaring van goed gedrag en respect ondertekenen.
De leerlingen worden betrokken in de dagelijkse taken van de school zodat ze hun wereldbeeld kunnen verruimen. Hun betrokkenheid bij het sociale programma Alors on danse! vormt hen tot burgers, door hen de gelegenheid te geven zich open te stellen voor de wereld en hun kunst in dienst te stellen van anderen en van de
maatschappij.
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Ervaringen en professionalisering
Wedstrijden en audities
Afhankelijk van het jaar kunnen de studenten deelnemen aan prestigieuze audities en wedstrijden, in België en in
het buitenland. Die uitdagingen zijn het hoogtepunt van de opleiding. Ze helpen leerlingen om te gaan met de
stress van het optreden, terwijl de kwaliteit van de school verbetert.
Tijdens het zesde jaar geeft de school haar leerlingen de kans om hun vaardigheden te perfectioneren en zich klaar
te stomen voor een mogelijke carrière bij internationale gezelschappen. Dat gebeurt in het bijzonder door de begeleiding in een Junior gezelschap dat de Mosa Ballet School zal oprichten.
Het Junior gezelschap zal zo spoedig mogelijk na de opening van de school uit de grond worden gestampt. Leerlingen van de Mosa Ballet School krijgen de kans om hun professionele carrière optimaal voor te bereiden. Het
gezelschap verwelkomt eveneens leerlingen die elders hun opleiding hebben genoten en hun vaardigheden willen
aanscherpen in de Mosa Ballet School.

De eerste stappen op het podium
Podiumervaring en de professionalisering die daaruit voortvloeit, zijn fundamentele onderdelen van de opleiding.
Studenten evolueren op het ritme van samenwerkingen, niet met één enkel gezelschap, maar met een diversiteit
aan gezelschappen, podia en culturele actoren over de hele wereld.
Op nationaal niveau zijn er samenwerkingen tot stand gebracht met verschillende vooraanstaande culturele actoren
in de Federatie Wallonië-Brussel en Vlaanderen om optredens van studenten in hun programmering op te nemen.
Op internationaal niveau worden uitwisselingen met andere prestigieuze scholen georganiseerd. Dat gebeurt tijdens
stages, minifestivals en optredens op podia van de cultuurhuizen waar we mee samenwerken.
Er zijn reeds contacten gelegd met de Nationale balletschool van Canada in Toronto en met de Koninklijke balletschool in Antwerpen.
Vanaf de eerste cyclus kunnen de leerlingen ook deelnemen aan voorstellingen die door de school worden geproduceerd. De jonge talenten zullen drie keer per jaar op een groot podium in het Luikse optreden ( Opéra, Théâtre,
Salle Philharmonique, ...):
•
•
•

Voorstelling van de school met een aantal leerlingen
Lentevoorstelling
Eindejaarsgala

© Olympe Tits
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III. . VAN BANK TOT KUNSTSCHOOL:
EEN MUTANTGEBOUW IN HET HART
VAN DE STAD
De Mosa Ballet School is gevestigd in de voormalige regionale hoofdzetel van de Nationale Bank van België en komt tot leven
in dit emblematische gebouw aan de Place Saint-Paul in het centrum van Luik (België).
In totaal werd meer dan 9000 m² infrastructuur radicaal omgevormd tot ruimtes voor onderwijs, sport en cultuur.
De school wil jonge dansers en onderwijzend personeel een leef- en werkomgeving bieden om hen elke dag opnieuw te
laten uitblinken.
De filosofie achter dit transformatieproject streeft naar een subtiel evenwicht tussen de bescherming, het behoud en de
opwaardering van het erfgoed en de vereisten van de nieuwe school.
Samen met het architectenbureau dA Architectes werd in maart 2021, na 22 maanden studie, begonnen met de verbouwing
van dit voormalige bankgebouw. Het project zal in totaal 15 maanden in beslag nemen.

© Fukuro.be
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Een echte uitdaging
De voormalige hoofdzetel van de Nationale Bank werd in de jaren 1960 ontworpen door de architecten van de
groep EGAU. Het gebouw is een van de meest iconische gebouwen in Luik. De neoklassieke gevels weerspiegelden
de wens van de Nationale Bank om de soliditeit en stabiliteit van de bankinstelling uit te stralen in een
maatschappij in volle economische groei.
In vergelijking met de architectuur van andere eigentijdse projecten van de groep EGAU (woonwijk Droixhe,
gemeentehuis van Ougrée, enz.) is de stijl van het gebouw gerust opzienbarend te noemen. Het gebouw is een
kruising tussen modernistische aspiraties en een zekere classicistische terughoudendheid. Het illustreert een
monumentaliteit zonder hoogmoed en past knap in het stedelijke weefsel.
Er zijn veel uitdagingen bij het ontwerpen van een dansschool
en het tegemoetkomen aan de behoeften van die school. De
uitgestrekte ruimten verschillen van de opgedeelde en beveiligde ruimtes van een bank.
Bovendien zijn de normen van 1960 niet te vergelijken met die
van vandaag. Het gebouw van de bank is gemaakt uit beton,
veel beton. Dat beton moet worden gebruikt om het een nieuwe dimensie te geven.
Toch is de bank eerst en vooral een essentiële getuige van het
erfgoed, ook al is ze niet geklasseerd. Hier moet rekening mee
worden houden als de bank een nieuwe invulling krijgt.

© Olympe Tits

De Mosa Ballet School is het resultaat van langdurige contacten tussen Benjamine De Cloedt, het team van dA
Architectes, studiebureaus en verschillende consultants. Ze resulteren in een bijzonder doordachte aanpak
waarbij het oorspronkelijke gebouw tot in de kleinste details gerespecteerd wordt.
Het uiteindelijke doel is het voormalige hoofdkantoor van de Nationale Bank om te vormen tot een internationale
balletschool. Het succes van het project is te danken aan het vermogen om gebruik te maken van het unieke
karakter van het bestaande gebouw en een ambitieus programma te integreren binnen een strikt budget.
De durf en de gevoeligheid van dit buitengewone project hebben geleid tot een balletschoolinfrastructuur
die zowel in België als ver buiten onze landsgrenzen uniek is.

© Fukuro.be
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Nieuwe infrastructuren
Bij de start van het schooljaar 2022 opent de Mosa Ballet School haar deuren.
De school verwelkomt de leeringen met:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9 dansstudio’s, waarvan er één (met kleedkamers) kan worden gebruikt
als auditorium met of zonder publiek
Een yoga- en fitnessruimte
Een gezellig internaat met gloednieuwe en functionele kamers voor 100
studenten
8 klaslokalen voor lessen en begeleiding
Vergaderzalen en een auditorium
Een licht en functioneel schoolrestaurant met 120 zitplaatsen, een collectieve keuken en een cateringruimte
Een aangeplante ontspanningsruimte in openlucht
Vier kamers voor kunstenaars, docenten, choreografen of andere jonge
gezelschappen in residentie
Een aantal administratieve kantoren en lokalen voor paramedisch personeel
Een majestueuze zaal om evenementen voor bijna 750 personen te organiseren
Een ondergrondse parkeergarage

© Fukuro.be

Het nieuwe project vereenvoudigt en verbetert de doorgang in het gebouw. De trappen en liften worden aangepast zodat
ze beter over het gebouw verspreid zijn en personen met een beperkte mobiliteit een betere toegang hebben (PMR).
Bij de opening van de school bevindt de hoofdingang zich aan de Rue Saint-Rémy, op de plaats waar vroeger de ingang van
de geldwagens was. Het dak van de bestaande garage zal worden verwijderd om een lichtovergoten buitenruimte te creëren.
De voormalige hoofdingang van de NBB aan de Place Saint Paul wordt gebruikt voor officiële evenementen of evenementen
met publiek.

© Fukuro.be
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Milieuoverwegingen
Bij de renovatie van het gebouw ligt de nadruk op de energiezuinigheid, terwijl de energieprestaties van een groot deel van
de bestaande structuur worden verbeterd. Het is de bedoeling om zonder extra warmtebron te werken. De school wil het
energieverlies via de muren van het bestaande gebouw met ongeveer 20% terugschroeven.
Welke elementen behouden, afgebroken of verwijderd moesten worden, werd bepaald door een zo klein mogelijke afvalberg.
De meeste elementen worden gerecycleerd. Veel elementen van het interieur worden behouden of gedemonteerd om weer
in de nieuwe infrastructuur te worden gebruikt.
De 150 bestaande raamkozijnen getuigen van het geavanceerde technologische meesterschap uit het verleden en vormen
een intrinsiek onderdeel van het erfgoed van het gebouw. Vanaf het begin hebben de opdrachtgever en de architecten zich
geconcentreerd op het behoud van die kozijnen. Er werd naar andere opties gekeken om de thermische isolatie van het
gebouw te verbeteren.

© Fukuro.be

Naast deze initiatieven is er een reeks maatregelen op het gebied van doorstroming en energiebeheer:

Warmtekrachtkoppeling

Warmtekrachtkoppeling is de gelijktijdige productie van elektriciteit en warmte uit dezelfde energiebron. De elektriciteitsbehoeften van de school variëren in de loop van het jaar, maar er is wel een permanent minimaal verbruik. De behoefte aan
sanitair warm water blijft het hele jaar door ongewijzigd.

Zonnepanelen

Het project heeft daken die van zuidoost naar zuidwest zijn georiënterd. Er is weinig schaduw waardoor zonnepanelen tot 67
kWp kunnen worden geplaatst. De Mosa Ballet School zal 85% van haar energie zelf kunnen opwekken.

Energiewinning uit grijs water

Er worden naar schatting 200 douches per dag genomen. De warmte van dit water zal worden teruggewonnen om het opgeslagen water voor te verwarmen. Het warme water zal dan ook niet rechtstreeks in de riool belanden. Dit grijze water wordt
ook hergebruikt voor de toiletten.

Beheer van regenwater

De school heeft een grote hoeveelheid leidingwater nodig, met een aanzienlijke financiële en milieu-impact. Op het beschikbare dakoppervlak, dat volledig waterdicht is gemaakt, wordt een grote hoeveelheid regenwater opgevangen om geheel of
gedeeltelijk te voorzien in de behoeften van de sanitaire voorzieningen van de school.
Bij de radicale transformatie van dit bankhoofdkantoor in een ‘duurzame’ kunstschool werd elke beslissing doordacht en met
het hart gemaakt. De school wil de toekomstige studenten niet alleen hoogwaardige professionele faciliteiten bieden, maar
ook een lichte en aangename leefomgeving, zodat ze zich volledig op hun doelen kunnen blijven richten en een perfect evenwicht kunnen vinden.
20

IV. SOCIAAL PROGRAMMA
ALORS ON DANSE!
Dansen om goede dingen te doen
Dansen is goed voor je gezondheid! Spierversterking, lenigheid, evenwicht, uithoudingsvermogen zijn allemaal
onmiskenbare voordelen van regelmatige lichaamsbeweging. Maar dansen is veel meer dan een sport, het is een
superkracht! Door je opnieuw te verbinden met je lichaam en je gewaarwordingen, ontwikkel je je zelfbewustzijn, waardoor je je gevoel van eigenwaarde vergroot.
Dansen stelt ons ook in staat om onze emoties te uiten. Het wordt zelfs nog beter! Dankzij een wonderbaarlijke
en venufte cocktail van hormonen beschikt dansen over de kracht om ons gelukkig te maken.
Dansen met z’n tweeën of in groepsverband maakt ons gelukkig. Het stelt ons in staat banden te scheppen met
anderen. Je maakt als het ware deel uit van een gemeenschap.

Een positieve sociale
impact creëren
Een school die naar uitmuntendheid streeft, mag zich niet
alleen op zichzelf en haar privileges richten. De Mosa Ballet
School heeft in haar DNA een open, ondersteunende en
verantwoordelijke visie.
In de overtuiging dat dans een bron van welzijn en emancipatie
kan worden, vooral voor mensen die traditioneel ver van de
kunstbeoefening staan, creëerde de school haar sociaal
programma Alors on danse !
© Olympe Tits

Dankzij het advies en de inspiratie van het pioniersprogramma Sharing Dance*, ontwikkeld door Mavis Staines
en de Nationale balletschool van Canada in Toronto, ontwikkelt de Mosa Ballet School nu inclusieve en aangepaste
dansactiviteiten in België, in samenwerking met wetenschappelijke experts.
Het pedagogisch team en de leerlingen worden zo ertoe aangezet hun kunst en hun passie te delen met bejaarden, zieken of gehandicapten.
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De Mosa Ballet School wil een referentiecentrum worden voor aangepaste en inclusieve dans, met name door:
•
•
•
•
•
•

opleiding van lesgevers in het gepast begeleiden van mensen met speciale behoeften;
aangepaste workshops in onze studio’s;
samenwerking met instellingen en gezondheidswerkers;
uitwisseling van beste praktijken;
het coördineren en helpen organiseren van gerichte danssessies buiten de school;
het organiseren van feestelijke evenementen om het brede publiek te sensibiliseren.

© Olympe Tits

*« Sharing Dance »
Via het programma Sharing Dance geeft de Nationale balletschool van Canada (NBS) leerkrachten en leiders van
gemeenschapsprogramma’s in heel Canada de kans om dans te gebruiken. Dans wordt een middel om de
fundamentele bewegingsvaardigheden van kinderen op te krikken, creativiteit te inspireren en het mentale
en emotionele welzijn te verbeteren.
Door middel van een dienstverlening in persoon en via videostraiming inspireert de NBS bejaarden om actiever,
sociaal verbonden en zelfverzekerder te zijn door middel van de artistieke expressie van dans.
Enkele cijfers van het Sharing Dance-programma in de afgelopen vijf jaar::
•
•

100.000 mensen van alle leeftijden en vaardigheden namen deel aan dansprogramma’s van de NBS.
500.000 Canadezen namen deel aan dansactiviteiten in de gemeenschap via de jaarlijkse Dansdag van de
NBS, digitale middelen en kennisverspreidingsactiviteiten.
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V. CIJFERS
•
•
•
•
•
•

Meer dan 9.000 m² uitstekende infrastructuur
115 studenten, waarvan 100 internaatstudenten
Meer dan 40 directe jobs gecreëerd, waaronder 17 dansleraars
Een jaarlijkse werkingsbudget van 4 miljoen euro voor de
Mosa Ballet School en het programma Alors on danse !,
waarvan 25% voor laatstgenoemde
Jaarlijks wordt 30% van het budget gezocht bij particuliere
partners
Het financiële evenwicht van de school zal vanaf 2022
gebaseerd zijn op een gemengd model, met als voornaamste
bronnen van inkomsten: overheidsmiddelen, belangrijke particuliere bijdragen en inschrijvingsgelden, waarbij de
inkomsten in verband met de exploitatie van het gebouw niet
mogen worden vergeten.

VI. VOLGENDE
STAPPEN
29 april 2021			

Lancering van de Mosa Ballet School

Mei 2021			
Start van de grootschalige werkzaam
				heden op de site
September 2021 		

Artistiek directeur treedt in functie

November 2021 		
				

Start van de audities,
in België en in het buitenland

26-31 december 2021

Intensieve kerststage

Zomer 2022 			

Einde van de werken

				Intensieve zomerstage
				
Mogelijkheid tot een Franse taalstage
				voor buitenlandse studenten
				
Opendeurdagen voor ouders van de
				leerlingen
1 september 2022 		

Opening van de Mosa Ballet School

© Olympe Tits
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« A mes yeux, la danse c’est la vie
parce que la vie est rythme
- celui du battement du cœur la danse est inséparable du rythme.
Elle sert d’interprète à tout ce qui fait
notre vie puisqu’elle peut exprimer tous
les rythmes, toutes les pulsions humaines. »
MAURICE BÉJART
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PARTNERS
Amis Fondateurs
De Mosa Ballet School zou niet mogelijk zijn zonder de onschatbare steun van haar Amis Fondateurs.
We danken hen uit de grond van ons hart voor het vertrouwen dat ze in ons hebben gesteld, nog voor
de school openging, om onze visie van uitmuntendheid, zorgzaamheid en samenwerking tot leven te
brengen.

La Fédération Wallonie-Bruxelles
Delen Private Bank
Groupe ETILUX (Olivier Bronne)
Jean-Jacques et Eliane De Cloedt
Jean de Cloedt
Stephan Uhoda
De Amis Fondateurs van de Mosa Ballet School zijn belangrijke mecenassen vanaf het allereerste
begin. Ze zorgen voor een financiële basis om de operationele kosten te dragen voordat de school
opengaat, en voor een initiële cashflow om de school rustig op gang te brengen.
Met nog iets minder dan 18 maanden voor de opening hoopt de school nieuwe leden te mogen
verwelkomen in deze eerste steunkring.

De Mosa Ballet School wil ook een woord van dank richten tot iedereen die enthousiast en genereus
bij het project betrokken is.
De steun uit de economische, sociale en culturele sector is van goudwaarde :
Wijlen Michel Firket, eerste schepen van de stad Luik, voor zijn waardevolle steun in de begindagen
van de Mosa Ballet School
De Nationale balletschool van Canada voor haar advies en expertise
Noshaqs teams voor hun waardevolle advies en steun
Julien Nicaise, algemeen directeur van het net Wallonie-Bruxelles Enseignement
Jocelyne Englebert, prefect van het Athénée Charles Rogier
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Voor de ontwikkeling van haar sociaal programma Alors on danse ! is de Mosa Ballet School trots op
haar samenwerking met vooraanstaande wetenschappelijke en academische actoren om een
vernieuwend en veelbelovend programma te ontwikkelen. Dank aan :
De heer Julien Compère, algemeen directeur van het CHU van Luik
Dokter Olivier Bouquiaux, neuroloog (CHU van Luik)
Maïté Guérin, danseres en instructrice in aangepaste en inclusieve dans
(Asbl Fit your mind, Kinesiphilia-programma)
Professor Stéphane Adam, hoofd van de eenheid Psychologie van Scénécense (Universiteit van Luik)
Het pioniersprogramma ‘Sharing Dance’, ontwikkeld aan de Nationale balletschool van Canada in
Toronto, is een permanente bron van inspiratie voor onze teams.

Tot slot wil de Mosa Ballet School alle dienstverleners die haar tot nu toe hebben begeleid, hartelijk
danken.
Het architectenbureau dA Architects - Servais Engineering Architectural - Het ontwerpbureau Ecorce
- Het bedrijf LIXON S.A. - Het agentschap Air - Het agentschap Globule bleu - Het agentschap Scalp Kelidee (Johann Schreurs)

CONTACTEN
PERS

PROJECT

Camille PHILIPPOT
Persattaché (freelance)
press@mosaballetschool.eu

Elisa VAINSEL
Project Manager
elisa.vainsel@mosaballetschool.eu

VOLG ONS
@mosaballetschool
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www.mosaballetschool.eu
hello@mosaballetschool.eu
Place Saint-Paul 12-16
B-4000 Liège (BELGIQUE)
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