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In deze brief vind je alle informatie omtrent onze aankomende theatershows! 
 
Beste Dansers, 
 
We zijn nog maar een paar weken verwijderd van onze spannende dansoptredens in het Isala Theater.  
Het wordt een geweldig event en een gebeurtenis om nooit meer te vergeten.  
 
Wij hopen dat iedereen er net zoveel zin in heeft als het DPFC-team! Wij zijn al maanden bezig met de voorbereidingen 
en zijn er helemaal klaar voor. Hierna volgen alle repetitietijden, benodigdheden en andere weetjes over onze 
voorstellingen. Neem even de tijd om alles rustig door te lezen. Indien er daarna nog vragen zijn kunnen jullie altijd 
terecht bij onze dans docenten, receptiepersoneel, Sylvia of Diana.  
Aan alle ouders willen wij vragen volgende week nog even mee te komen naar de les in DPFC zodat wij mondeling deze 
brief nogmaals kunnen toelichten en alle eventuele vragen kunnen beantwoorden. 
 
Kaartverkoop Isala Theater 
Er zijn nog kaarten te koop voor onze voorstellingen in het Isala Theater. Als je nog iemand wilt uitnodigen om naar jou te 
komen kijken dan kan dat! De kaartverkoop gaat volledig via het Isala Theater, wat inhoudt dat je dus geen kaarten bij 
DPFC kunt bestellen! De kaarten kosten € 19,50 per stuk.  
Kassa Isala Theater; Stadsplein 5 - Postbus 222 - 2900 AE Capelle aan den IJssel Dinsdag t/m vrijdag 13.30 tot 16.30 
uur. Zaterdag 12.00 tot 15.00 uur. Telefonisch kaarten reserveren kan gedurende de openingstijden. 
Isala Theater 010 - 458 64 00.  Online reserveren kan ook op www.isalatheater.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artiesteningang theater 
Als artiest gaan wij niet via de normale ingang naar binnen, maar via de speciale artiesteningang. De artiesteningang 
bevindt zich naast de ingang van de muziekschool, aan de achterkant van het Isala Theater. Als je met de neus voor de 
hoofdingang van het theater staat moet je naar rechts lopen en dan 2 x links de hoek om. Het publiek komt uiteraard wel 
via de hoofdingang binnen 
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Regels & teamspirit 
In het theater zullen wij met veel mensen tegelijkertijd aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat wij er een leuke tijd van 
maken! Dat lukt alleen als we het SAMEN doen!  Samen veel dansplezier beleven, maar ook met elkaar opruimen, netjes 
omgaan met onze kostuums en er samen voor zorgen dat onze kleedkamers toegankelijk blijven. Samen ervan overtuigd 
zijn dat vuil in de vuilnisbak thuishoort! En ons samen aan de regels houden van het theater. Help elkaar… Dan maken 
we er, als team, iets moois van!  
 
DPFC-artikelen te koop in het theater, een leuk aandenken aan de show! 
Onze medewerkers zijn tijdens de theatershows gekleed in speciale herkenbare shirts van DPFC. 
Deze shirts, maar ook andere DPFC-artikelen, zijn te koop in de foyer van het Isala Theater.  
Pas op! In de dpfc stand in het theater is alleen contante betaling mogelijk! 

             				 						  
Eten & drinken 
Je bent lang in het theater aanwezig en het is niet de bedoeling dat dansers het theater verlaten. Neem zelf voldoende 
eten en drinken mee. Papa’s en mama’s, vergeet a.u.b. niet om uw kind een lunchpakket mee te geven!  
Er is ook een mogelijkheid om in de artiestenfoyer frisdranken, warme dranken, snoep, tosti’s en broodjes te kopen. 
Daarnaast zal er een catering aanwezig zijn genaamd Franky’S Culinair met warme maaltijden. In de foyer op de 
bovenverdieping kunnen de dansers en medewerkers hier warme maaltijden zoals o.a. broodje kipkerrie, bami/nasi met 
kip of bijvoorbeeld een maaltijd salade kopen. Kauwgum is tijdens dit weekend verboden!  
Roken is nergens in het theater toegestaan!  
 
Kinderen en hulpouders 
Wij hebben ieder jaar bijna 100 hulpouders (verdeeld over 6 shows) en een zeer strakke organisatie. Wij hebben de 
verantwoording over de kinderen vanaf het moment dat ze afgegeven worden bij de deur van het theater. Na 32 jaar 
ervaring weten wij wel degelijk waar we mee bezig zijn. U moet echt proberen ONZE richtlijnen aan te houden. U kunt 
NIET mee naar binnen als u uw dochter en/of zoon komt brengen voor repetities en/of voorstellingen. De kinderen 
moeten gebracht worden naar de artiesteningang aan de achterkant van het theater. Na afloop van de voorstelling kunt u 
uw dochter en/of zoon ophalen in de grote foyer beneden in het Isala Theater. Laat ons het werk doen, wij brengen de 
kinderen in groepsverband naar u toe! Het wordt een geweldige belevenis voor alle kinderen. Daar zorgen wij voor!  
 
Kleedkamers 
Onze organisatie heeft de gehele kleedkamer indeling van tevoren al bepaald. Dit is altijd een hele klus, omdat het Isala 
theater eigenlijk niet de ruimte biedt voor zulke grote dansgezelschappen als wij. DPFC heeft daarom iedere ruimte, ook 
vergaderruimtes en VIP-foyers, afgehuurd om deze om te bouwen tot geschikte kleedkamers.  Wij vragen op voorhand 
begrip voor deze situatie. Zie de kleedkamers meer als een berging voor je spulletjes en de kostuums. Bij binnenkomst 
via de artiesteningang kun je aan één van onze medewerkers vragen waar jouw kleedkamer is. Verder vermaken wij ons 
het meest op de werkvloer (de grote theaterzaal) of in de enorme foyers van het theater. Voor de dansers is er een 
artiestenfoyer waar we heerlijk kunnen vertoeven en een hapje en een drankje kunnen kopen. Voor de kids is er een 
aparte theaterzaal bij gehuurd die wij inrichten als de grootste kleedruimte van het theater. Hier komt de kinder schmink 
afdeling, kijken de kids - via een bioscoopscherm- live mee naar de voorstelling en spelen zij spelletjes met de hulpouders.  
 
Backstage 
Het is de bedoeling dat je zelf goed de programma volgorde in de gaten houdt. Twee nummers voor jouw dans kom je 
richting podium. Eén nummer ervoor kun je klaar gaan staan backstage. Er staat iemand bij de deur die je zal toelaten op 
het podium wanneer dit echt kan. Zodra je backstage komt vragen wij uiterste stilte: Ssssssttttttt.  Dit geldt ook voor alle 
repetities. Als je klaar gaat staan in de coulisses hou er dan rekening mee dat het publiek de coulisses in kan kijken vanaf 
de zijkanten. Ga dus niet TE ver naar voren klaar staan. Blijf ver genoeg naar achter, hou het verassend en 
professioneel! Controleer op het laatste moment ook nog even; de veters van je schoenen, je haar, je kostuum, 
kauwgum!?  Zodra het theater opengaat voor het publiek is het de bedoeling dat wij (als dansers en echte artiesten) 
backstage blijven en geen contact zoeken met het publiek. Dit kan natuurlijk wel NA de voorstelling! 
 
Vergeet niet 
• Te zorgen voor persoonlijke verzorging; indien nodig de armen en benen te scheren.  
• Een grote tas mee te nemen waar je netjes en veilig jouw eigen kleding in kunt opbergen tijdens de shows. 
• Alle sieraden thuis af te doen en ook thuis te laten. Op het podium mogen geen sieraden gedragen worden! 
• Je mobiele telefoon uit te zetten tijdens alle repetities en shows. De telefoons storen onze zendermicrofoons en 

koptelefoons waarmee wij communiceren in het theater.  
 



Aantekeningen; 
1. Finale kleding, danskleding, dansschoenen, het juiste ondergoed, panty’s, sokken, afgesproken kostuumkleding 
2. Fototoestel voor tijdens de repetities en Backstage foto’s van elkaar   
3. Een grote tas voor het opbergen van de eigen spullen, eigen kleding en schoenen. 
4. Make up, haarborstel, haarspelden en/of elastiek 
5. Pleisters, veiligheidsspelden, naaigerei, extra taillebandje 
6. Voldoende eten, drinken en ander lekkers 

 
 

DVD en Foto	 
Ook tijdens onze Zomer voorstellingen wordt er weer een prachtige professionele dvd-registratie gemaakt.  
Dit jaar door True View. Zij zullen	 alle	 6	 voorstellingen	 filmen	met	 twee	 professionele	 camera’s	 waarna	 de	 beelden	
gemonteerd	zullen	worden	tot	prachtige	dvd-registraties.	U	kunt	deze	DVD	alleen	bestellen	in	het	theater	bij	de	True	
View	stand	(alleen	contante	betaling).	Er worden ook professionele foto’s gemaakt van onze shows. Deze foto’s kunt u 
bekijken en bestellen tijdens onze voorstellingen in de foyer van het theater. Zie tevens bijgevoegde folders m.b.t. de film 
en foto registraties. Gezien het bovenstaande, vragen wij met klem, de genodigden te wijzen op de volgende punten:  
Het is verboden tijdens onze voorstellingen te fotograferen en/of film opnames te maken.  
 
Schmink & Haardracht 
De kinderen worden door de hulpouders geschminkt, de volwassenen en tieners dienen dit zelf te doen met eigen 
spullen. Omdat we weinig ruimte hebben in de kleedkamers adviseren wij een eigen beautycase met spiegel mee te 
nemen. Zo kun je lekker in de grote foyer, of ergens anders, je zelf schminken in alle rust.  
 
Let wel “theater make-up” is iets heel anders dan “gewone make-up”. In het kort heb je nodig;  
 

1. Pan Cake = dikke matte basis make-up speciaal voor in het theater. Verkrijgbaar voor alle huidskleuren. 
2. Beige tot licht bruine poeder over de Pancake heen (tegen glimmen van de huid). 
3. Rouge. Het liefst bruinrode rouge maar bovenal een kleur die bij de huidskleur past. 
4. Zwarte Eye Liner + zwart wenkbrauwpotlood + witte make-up en/of potlood voor in de ooghoeken (maakt ogen groter). 
5. Oogschaduw voornamelijk in bruintinten. Ook erg mooi op de ogen is roze met witte oogschaduw. 
6. Glitter gel voor gezicht, jukbeenderen, borst en armen of voor in het haar. 
7. Lippenstift. Alleen felrode lippenstift komt mooi over op een podium. 
 

Denk eraan dat alle make-up waterproof moet zijn. Onder de toneelverlichting kan het erg warm worden, hierdoor bestaat 
de kans dat make-up uit loopt. Verder is het erg handig als je zelf het volgende bij je hebt: 

                                                                   
     Ogen bruin-wit                Pan-cake                     opbrengsponsje           Ogen roze-wit                     Rode lippenstift 
 

Voor ieder dansnummer zijn speciale haardracht afspraken gemaakt met de docent. Voor de kinderen is meestal de regel 
haren vast. Het zou prettig zijn als alle papa’s en/of mama’s thuis de haren al volledig in orde hebben gemaakt. Het is 
belangrijk dat alle haren ‘uit’ het gezicht worden gehaald. Geen losse haarlokken en/of pony.  
 

Kostuums  
Onze kostuums dienen schoon en netjes te blijven! Niet roken met het kostuum aan! Ook eten en drinken is niet 
toegestaan als je het show kostuum aan hebt! Pas op met schmink spullen en bij het aantrekken van je kostuum als je 
gezicht al is geschminkt! Trek niet te vroeg het kostuum aan en trek ook direct na een repetitie en/of voorstelling het 
kostuum weer uit. Vervolgens is het noodzakelijk het bezwete kostuum niet op een hoopje neer te gooien, maar uit te 
hangen aan een hanger of over een stoel. Dit kostuum moet immers meerdere shows fris en kreukvrij blijven!  
 

Aan het einde van de 3de voorstelling in het eerste weekend en de 6de voorstelling in het tweede weekend dienen alle 
kostuums weer in de daarvoor bestemde klapkistjes gedaan te worden (deze staan in iedere kleedkamer). 
Vouw de kleding groot en netjes op in deze kistjes. Maak dus geen gevouwen propje van ieder kostuum, maar sla een 
broek of top één keer dubbel en leg het zo groot mogelijke in de kistjes. Als alles erin zit, breng dan vervolgens het kistje 
naar het grote podium waar deze ingeladen kunnen worden in de bus! De captain v.d. groep houdt dit in de gaten en 
zorgt ervoor dat iedereen zijn of haar kostuum weer netjes inlevert. Deze captain wordt aangewezen door de docent en 
zal het aanspreekpunt zijn voor iedereen uit zijn/haar groep. Voor de kinderen zijn dit uiteraard de hulpouders. 
 

Finale kleding! Vergeet niet een mooi passende outfit uit te zoeken en dit mee te nemen naar het theater! 
 

Kids, Teenage & volwassen FINALE kleding in theater graag in de kleuren; Zwart/Wit 
 

	 	
	

Finale kleding van alle dansers; Zwart/Wit met veel blokjes, streepjes en figuren! 



Repetitietijden in het theater op het grote podium. 
In deze brief kan iedereen zien hoe laat je aanwezig moet zijn in het Isala Theater op de dag van de voorstelling of op 
extra geplande repetities in het Isala Theater. Omdat iedereen een andere voorstelling meedoet en sommige groepen 
één en weer andere groepen meerdere voorstellingen meedoen is het zeer belangrijk om goed te kijken hoe laat je in het 
theater moet zijn. Zeker op de dagen waarop wij meerdere voorstellingen geven is het belangrijk niet te vroeg, maar ook 
niet te laat, aanwezig te zijn in het theater. Wij hebben namelijk te maken met het vertrek van dansers van de eerste 
show en de aankomst van de mensen voor de tweede show.  
Wij vragen iedereen vriendelijk doch dringend zich aan de tijden van de schema’s te houden! 
 

1) Zoek in de linker kolom jouw eigen lesvorm, trainingsdag en lestijd op.  
2) Vervolgens check je in de kolom rechts daarvan of de juiste show erachter staat. 
3) Welke naam jouw muziek/dans heeft in het programma en van welke docent je normaal les krijgt. 
4) Als laatste kijk je dan naar de indeling van de kopteksten. 
5) Nu weet je precies wanneer je moet repeteren in het Isala Theater! 

 

Weekend 1     Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw docent! 
 

Vrijdag 5 Juli 2019 Repetities in het Isala Theater  16.30-18.00 uur 
Deze repetities zijn in het Isala Theater in eigen trainingskleding (niet in kostuum). Entree is aan de achterkant van het theater bij de 
artiesteningang. Iedereen gaat direct naar de grote zaal, waar de repetities zullen plaatsvinden op het grote podium. Alleen de ouders 
van de ADV-kids en Swing & Dance mogen wachten in de foyer v/h theater totdat deze allerkleinsten klaar zijn met hun repetitie.  
Zij gaan dan weer direct naar huis. Alle andere ouders kunnen de kids ophalen na de repetities om 18.00 uur. 
Dance Pioneer teenage & adults om 18.00 uur aanwezig in theater voor de avondrepetities. 

Lestijden in DPFC Naam dans Show Docent 

Woensdag jazzdance kids 3/4/5 14.00-15.00 uur K 3 Tamara 
Zaterdag HipHop kids 3/4/5  12.00-13.00 uur H 3 Michelle 
Zaterdag HipHop kids 6/7/8  13.00-14.00 uur O 3 Roxanne 
Nesselande; Woensdag jazz kids 3/4/5 14.00-15.00 uur F 3 Emily 
Nesselande; Zaterdag Clipdance kids 4 t/m 8 13.00-14.00 uur D 3 Aysha 
Nesselande; Zaterdag kids & swing 11.00-11.50 uur R 3 Emily 

 

Zaterdag 6 Juli 2019 generale repetitie show 1    11.30-23.00 uur 
Alle dansers van show 1 zijn verplicht om de Generale Repetitie bij te wonen. Hierna gaan wij na een pauze direct door met show 1. 
Alle dansers dienen om 11.30 uur in het theater aanwezig te zijn. Entree is aan de achterkant van het theater bij de artiesteningang. 
Vraag bij binnenkomst aan de organisatie waar je naar toe moet om je vervolgens direct om te kleden in het kostuum. Wij verwachten 
iedereen in de grote zaal vanaf 12.00 uur in kostuum om te starten met de generale repetitie, deze duurt ongeveer tot 17.00 uur. 
Tussen 17.00-19.00 uur heeft iedereen pauze om te eten en te smincken in het theater. DP voorselectie en DP kids dienen om 10.30 
uur in het theater te zijn i.v.m. extra repetities. DP teenage & adults dienen om 11.00 uur aanwezig te zijn.  

Lestijden in DPFC Naam dans Show Docent 

Maandag Diva Dance teenage 17.00-18.00 uur T 1,3 Kelsey 
Dinsdag Klassiek ballet kids 3/4/5 16.00-17.00 uur R 1 Emily 
Dinsdag Jazzdance fast beginners 20.00-21.00 uur P 1,2,3 Roxanne 
Dinsdag Modern jazz fast beginners 21.00-22.00 uur H 1,2,3 Ilse 
Woensdag Tapdance fast beginners kids 13.00-14.00 uur F 1 Tamara 
Woensdag Modern jazz kids 6/7/8  14.00-15.00 uur W 1,3 Ashley 
Woensdag HipHop kids fast beginners 17.00-18.00 uur O 1 Ashley 
Woensdag Clipdance kids 4/5/6  15.00-16.00 uur H 1 Gwendolyn 
Woensdag Jazzdance teenage 17.00-18.00 uur L 1,4 Sylvia 
Woensdag Diva Dance kids 6/7/8  18.00-19.00 uur W 1,3 Indy 
Donderdag voorselectie Jazzdance kids  16.00-17.00 uur D 1,4,6 Sylvia 
Donderdag Devotion wedstrijd team 17.00-18.00 uur S 1,2,3,6 Roxanne 
Donderdag High heels dance class 20.00-21.00 uur M 1,2,3 Ilse 
Donderdag alle Irish Tapdance groepen G Alle Roy 
Vrijdag voorselectie Klassiek ballet 16.00-17.00 uur K 1,4,6 Sandra 
Vrijdag DP kids Jazzdance 16.00-17.00 uur C Alle Sylvia 
Vrijdag DP kids Klassiek ballet 17.00-18.00 uur L 1,4,5,6 Roxanne 
Vrijdag Universal + Zondag Rhythmic Elite Y Alle Indy 
Zaterdag voorselectie tapdance 12.00-13.00 uur B 1,2,3,6 Tamara 
Zaterdag DP kids Tapdance  13.00-14.00 uur U 1,5,6 Tamara 
Zondag jazzdance kids 6/7/8 10.00-11.00 uur N 1 Kaneesha 
Nesselande; woensdag HipHop kids 7/8  18.00-19.00 uur V 1,3 Roxanne 



 

Weekend 1     Voor vragen kunt u altijd terecht bij uw docent! 
 

 

Zondag 7 Juli 2019  Repetities in het theater +  SHOW 2    08.30-14.00 uur 
 

De dansers die nog moeten repeteren (zie repetitieschema) moeten om 8.00 uur in het theater aanwezig zijn. Entree is aan de 
achterkant van het theater bij de artiesteningang. Vraag bij binnenkomst aan de organisatie waar je naar toe moet. We leggen alle 
tassen en persoonlijke spullen in de kleedkamer en gaan vervolgens naar de grote zaal (zonder kostuum) om te repeteren. Na deze 
repetitie blijft iedereen in het theater om zich voor te bereiden voor show 2. 
Dansers die geen repetities meer hebben dienen om 10.30 uur in het theater aanwezig te zijn. DP voorselectie, kids, teenage & 
Adults dienen om 09.30 uur aanwezig te zijn i.v.m. Schmink, haar en kostuums ordening. 
 

 
Lestijden in DPFC 

 
Naam dans 

 
Show 

 
Docent 
 

Maandag Afro Vibes kids 5/6/7  17.00-18.00 uur V 2 Jasmine 
Maandag HipHop kids 7/8 18.00-19.00 uur O 2 Aysha 
Maandag HipHop teenage 18.00-19.00 uur E 2,3 Kelsey 
Maandag Jazzdance fast beginners 21.00-22.00 uur L 2,3 Sylvia 
Dinsdag Klassiek ballet teenage 18.00-19.00 uur L 2,3 Roxanne 
Woensdag HipHop kids 5/6/7 14.00-15.00 uur D 2 Gwendolyn 
Woensdag HipHop kids 7/8  16.00-17.00 uur W 2 Ashley 
Woensdag Diva Dance beginners 20.00-21.00 uur T 2,4 Indy 
Vrijdag Urban Contemporary kids 5/6/7/8  17.00-18.00 uur U 2,3 Sandra 
Vrijdag Klassiek ballet kids 3/4/5  17.00-18.00 uur W 2 Tamara 
Zaterdag ADV kids 10.00-11.00 uur K 2 Tamara 
Zaterdag ADV kids 11.00-12.00 uur R 2 Tamara 
Zaterdag Clipdance 4/5/6  13.00-14.00 uur H 2 Michelle 
Zaterdag Boys Class 7/8 en teenage 15.00-16.00 uur N 2,3 Vincent 
Zaterdag Illusion wedstrijd team 15.00-16.00 uur N 2,5 Roxanne 
Nesselande; Woensdag Jazz kids 5/6/7/8 16.00-17.00 uur D 2 Roxanne 
Nesselande; Vrijdag Jazz kids 3/4/5 15.30-16.30 uur F 2 Aysha 
	
 

Zondagmiddag 7 Juli 2019  aankomst nieuwe groepen + SHOW 3    14.30-18.30 uur 
   

Alle dansers dienen om 14.30 uur in het theater aanwezig te zijn. Entree is aan de achterkant van het theater bij de artiesteningang. 
Vraag bij binnenkomst aan de organisatie waar je naar toe moet om je vervolgens direct voor te bereiden op show 3 en je om te kleden 
in het kostuum. Na de voorstelling om 18.30 uur gaan we met elkaar opruimen! Alle kostuums netjes opvouwen in 
de klapkistjes! Kleedkamers aanvegen, eigen spullen opruimen, troep in de vuilnisbakken en alle klapkistjes naar 
het toneel brengen a.u.b.! 
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Weekend 2   
Wij vragen iedereen vriendelijk doch dringend zich aan de tijden van de schema’s te houden! 
 
 

Vrijdag 12 Juli 2019  Repetities in het theater + SHOW 4       16.00-23.00 uur 
 
De dansers die nog moeten repeteren (zie repetitieschema) moeten om 16.00 uur in het theater aanwezig zijn. Entree is aan de 
achterkant van het theater bij de artiesteningang. Vraag bij binnenkomst aan de organisatie waar je naar toe moet. We leggen alle 
tassen en persoonlijke spullen in de kleedkamer en gaan vervolgens allemaal naar de grote zaal (zonder kostuum) om te repeteren. Na 
deze repetitie blijft iedereen in het theater om zich voor te bereiden voor show 4. 
Er zijn 2 groepen die komen repeteren voor show 6; 
Deze groepen gaan direct naar de zaal en deze ouders mogen wachten in de foyer totdat de kinderen klaar zijn met repeteren! 
Dansers die geen repetities meer hebben dienen om 18.30 uur in het theater aanwezig te zijn. 
Dance Pioneer voorselectie, kids, teenage en Adults dienen vanaf 18.00 uur in het theater aanwezig te zijn. 

 

Lestijden in DPFC 
 

   Naam dans 
 

Show 
 

Docent 
 

Dinsdag Klassiek ballet kids 6/7/8  17.00-18.00 uur W 4,6 Ilse 
Dinsdag Urban Street Jazz teenage  18.00-19.00 V 4 Ilse 
Dinsdag HipHop beginners 20.00-21.00 uur N 4 Indy en collega 
Woensdag Tapdance kids 16.00-17.00 uur + 17.00-18.00 uur U 4 Tamara 
Woensdag Acting & Dancing kids 5/6/7/8 15.00-16.00 uur S 4 Tamara 
Woensdag Tapdance teenage  18.00-19.00 uur B 4,5 Tamara 
Woensdag Diva dance fast beginners 19.00-20.00 uur M 4,5,6 Indy 
Donderdag Jazzdance kids 3/4/5  17.00-18.00 uur F 4 Tamara 
Vrijdag Urban Contemporary teenage 18.00-19.00 uur H 4 Roxanne 
Vrijdag DP teenage selectie P 4,5,6 Roxanne 
Vrijdag Universal + Zondag Rhythmic Elite Y Alle Indy 
Zaterdag Partnering & modern jazz kids + teenage S 4,5 Keanah 
Zondag Clipdance kids 7/8  12.00-13.00 uur O 4 Indy 
Nesselande; Dinsdag Diva dance class 18.00-19.00 N 4 Jasmine 
Nesselande; Vrijdag Klassiek kids 3 t/m 6  16.30-17.30 uur R 4 Aysha 
Nesselande; Woensdag HipHop kids 4/5/6  17.00-18.00 uur H 4,6 Roxanne 

Nesselande; Dinsdag HipHop teenage 19.00-20.00 uur W 4 Jasmine 
 
Onderstaande groepen hebben geen show vandaag en mogen direct na het repeteren terug naar huis! 
 
Hoofdvestiging; Zaterdag Jazzdance kids groep 3/4/5 11.00-12.00 F 6 Stephanie 
Hoofdvestiging; Vrijdag ADV selectie 16.00-17.00 uur zaal 3 R 6 Tamara 
 
	

	

BACKSTAGE  

Fotografie tijdens het tweede 
theaterweekend door  

Lennfotografie 

	



Repetitietijden in het Theater op het grote podium. 
1) Zoek in de linker kolom jouw eigen lesvorm, trainingsdag en lestijd op.  
2) Vervolgens check je in de kolom rechts daarvan of de juiste show erachter staat. 
3) Welke naam jouw muziek/dans heeft in het programma en van welke docent je normaal les krijgt. 
4) Als laatste kijk je dan naar de indeling van de kopteksten. 
5) Nu weet je precies wanneer je moet repeteren in het Isala Theater! 

 
Weekend 2 vervolg 

 

Zaterdagochtend 13 Juli 2019 Repetities in het theater +  SHOW 5    08.30-14.00 uur 
 
De dansers die nog moeten repeteren (zie repetitieschema) moeten om 8.30 uur in het theater aanwezig zijn. Entree is aan de 
achterkant van het theater bij de artiesteningang. Vraag bij binnenkomst aan de organisatie waar je naar toe moet. We leggen alle 
tassen en persoonlijke spullen in de kleedkamer en gaan vervolgens naar de grote zaal (zonder kostuum) om te repeteren. Na deze 
repetitie blijft iedereen in het theater om zich voor te bereiden voor show 5. 
Dansers die geen repetities meer hebben dienen om 10.30 uur in het theater aanwezig te zijn. DP voorselectie, kids, teenage en 
Adults dienen om 09.30 uur aanwezig te zijn i.v.m. Schmink, haar en kostuumsordening. 

 

Lestijden in DPFC 
 

   Naam dans 
 

Show 
 

Docent 
 

Maandag HipHop kids 4/5/6  17.00-18.00 uur D 5 Aysha 
Dinsdag Modern jazz teenage 19.00-20.00 uur H 5,6 Ilse 
Dinsdag Showdance kids 3/4/5 17.00-18.00 uur  S 5 Tamara 
Woensdag Klassiek kids 3/4/5  13.00-14.00 uur W 5 Gwendolyn 
Woensdag HipHop teenage 18.00-19.00 uur W 5,6 Helena 
Woensdag Papa’s Dance Class 21.00-22.00 uur N 5,6 Sylvia 
Donderdag ADV kids  16.00-17.00 uur R 5 Tamara 
Donderdag Afro Vibes gr. 8 & teenage  18.00-19.00 uur V 5,6 Jasmine 
Vrijdag Showdance kids 6/7/8  18.00-19.00 uur S 5 Tamara 
Zaterdag HipHop kids 3/4/5 zaal 2  12.00-13.00 uur H 5 Roxanne 
Zaterdag Boys Class 3 t/m 6  14.00-15.00 uur O 5,6 Vincent 
Zaterdag HipHop teenage 14.00-15.00 uur T 5,6 Roxanne 
Zondag Jazzdance kids 3/4/5  09.00-10.00 uur F 5 Kaneesha 
Nesselande; Woensdag Urban Jazz teenage 19.00-20.00 L 5,6 Roxanne 
Nesselande; Donderdag Modern jazz 18.00-19.00 uur J 5 Emily 
Nesselande; zaterdag ADV kids  09.00-09.55 uur K 5 Emily 
 

 
 

Zaterdagmiddag 13 Juli 2019  aankomst nieuwe groepen + SHOW 6    14.30-18.30 uur 
   

Alle dansers dienen om 14.30 uur in het theater aanwezig te zijn. Entree is aan de achterkant van het theater bij de artiesteningang. 
Vraag bij binnenkomst aan de organisatie waar je naar toe moet om je vervolgens direct voor te bereiden op show 6 en je om te kleden 
in het kostuum.  Na de voorstelling om 18.30 uur gaan we met elkaar opruimen! Alle kostuums netjes opvouwen in 
de klapkistjes! Kleedkamers aanvegen, eigen spullen opruimen, troep in de vuilnisbakken en alle klapkistjes naar 
het toneel brengen a.u.b.! 
 
 

 
U kunt voor vragen altijd terecht bij de dansdocent of bel naar onze receptie 010-4557995 

 
Zie ook voor informatie onze Facebookpagina; https://www.facebook.com/DPFCRotterdam 

 
Wij wensen iedereen een onvergetelijke tijd toe in het theater! 

 
Show your passion 4 dance and let’s impress the audience! 

 
Be part of the DPFC Team!  

 
 

DPFC Dance   Kromhoutstraat 13   3067 AE Rotterdam   010 4557995   www.dpfc.nl 



DANC
E 

  
 
	

 Music	won’t	dance	with	you,	dance	with	the	music	
19.		Make	it	happen	part	2	
	

Never	mis	a	chance	to	dance	to	become	the	best		
version	of	yourself	

20.		Never	miss	a	change	2	dance	
21.		Night	Out	
	

One	more	time!	…Is	always	a	lie		
22.		Oh	Yeah!	
	

Passion	4	Dance		
23.		Put	your	hands	up!	
	

Question	everything.	Learn	something	
24.		Quote	of	Passion	
	

Repeat,	Eat,	Sleep,	Dance,	Repeat	
25.		Rise	and	Shine	
	

Sweat	now,	shine	later	
26.		Samen	Sterk	in	de	Strijd	
27.		Shine	like	a	cat	
	

Take	more	chances	Dance	more	dances	
28.		Those	2	
29.		Talk	about	me	
	

Unique	is	what	your	movement	can	be,	do	not	copy!	
30.		Unique,	do	NOT	Copy	
31.		Unique	is	what	your	movement	can	be….	
	

Value	your	dance	teacher	because	a	great	dance	teacher		
you	will	never	forget	

32.		Value	your	danceteacher	
33.		Vibe!	
	

Why	walk	when	you	can	Dance	
34.		WTF	Where	they	from?	
35.		Why	Walk	when	you	can	dance	
	

X,	is	the	24th	letter	in	the	alphabet	and	the	2	diagonals		
on	the	dancefloor	

36.			X-treme	(	kinder	finale	)	
	

Your	body	is	your	instrument,	take	good	care!	
37.			You	should	see	me	now!	
	

Zoom	into	the	music	and	find	the	rhythm	
38.		The	Final	teenage	&	Adults	
	

The END 
 

Always	say	yes	to	dancing	
	1.			Alles	uit	de	kast	
	1a.	Always	say	yes	to	Dancing	
	

Be	not	Moody	when	you	can	shake	yo	Booty	
		2.			ABC	
	

Classical	ballet	is	Art	in	motion	
		3.		Classical	Dance	with	balls	
	

Dance	First,	think	later,	it	is	the	natural	order	
		4.		Dance	4	You	
		5.		Danstaal	
	

Expression,	a	creative	dance	in	music,	bodies	never	lie	
		6.		Explosief	
	

Forget	your	troubles	and	dance	
		7.		Feest!	
	

Great	dancers	are	not	great	of	their	technique		
but	because	of	their	passion	

		8.		Good	versus	Bad	
	

Happiness	is	finding	a	great	dancepartner		
		9.		Happiness	is	finding	my	best	dance	friend		
10.		Human	
	

If	you	think	sunshine	brings	happiness,		
you	haven't	danced	in	the	rain	

11.		I	will	survive	
12.		I	can’t	keep	hanging	on	
	

Just	dance	and	enjoy	the	moment	
13.		Just	in	Motion	
	

	

Kids	love	2	dance,	the	energy	in	movements		
makes	them	happy	

14.		Kids	&	dreams	
	

Let	the	rest	of	the	world	disappear	and	Dance	
15.		Lets	DO	this	
16.		Lets	disappear	
	

Music	won’t	dance	with	you,	dance	with	the	music	
17.		Make	this	outrageous	
18.		Make	it	Happen	(team	dpfc)					
	
	

	
PAUZE 

Theaterproductie DPFC Dance Juli 2019 


