
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DPFC Kinder Dans Thema Feest 

 

Locatie; DPFC  Kromhoutstraat 13  3067 AE Rotterdam-Alexanderpolder 
 
Aantal kinderen per inschrijving; minimaal 8 kinderen <> maximaal 16 kinderen 
 
Kosten; € 12,- per kind inclusief de dansles, drinken, zakje snoep en een groepsfoto! 

 
Tijdsduur; Het Kinder Dans Thema feest duurt in totaal 2 uur 
 
Dag; zondag 09.30-11.30 of 12.15-14.15 of 14.15-16.15 uur 
 
Mogelijkheden & thema’s;  
Streetdance/HipHop, Prinsessen en Ridders, Cowboy, Ballerina, K3, Kabouter Plop, Cheerleader & 
Naar eigen idee ( bij deze laatste optie dient u rekening te houden met eventueel bijkomende kosten om bepaalde ideeën te kunnen realiseren, 

maar alle ideeën zijn welkom en kunnen besproken worden! ) 

 

Inhoud dans thema; 
De eerste 15 minuten worden gebruikt voor de binnenkomst en begeleiding naar de dans zaal.  
De dansdocent vertelt over het thema, legt uit wat we allemaal gaan doen en maakt een introductie naar de dans. Dan 
gaan we direct beginnen met het eerste deel van de dansles die 45 minuten zal gaan duren.  
De kinderen krijgen eerst een opwarming, waarna we een aantal dans routines gaan aanleren.  
Ook krijgen de kinderen de kans om zichzelf te uiten in eigen creativiteit en samenspel met elkaar. 
Als het eerste uur dan voorbij is en de kinderen al wat moe zijn, nemen we even pauze, waarin de kinderen wat te 
drinken krijgen en kunnen genieten van een zakje snoep. Na de pauze gaan de jarige en alle andere kinderen zich 
omkleden in de speciale thema kostuums!! 
 
Dan gaan we het laatste half uur nog lekker dansen in onze mooie kostuums die ons thema pas echt tot leven doen 

komen! Tevens maken wij een groepsfoto, deze foto’s ontvangt de jarige dan later op cd rom. Dit is altijd een 
leuke herinnering aan dit speciale verjaardagsfeest met alle vriendjes en vriendinnetjes! 
 
Tevens wordt er tussendoor een moment bepaald voor het uitpakken van de cadeau’s en het zingen van een prachtig 
lied voor onze jarige! 

 
Heel veel lol, gezelligheid, dansplezier en speeltijd voor de kinderen > Dat is ons Kinder Dans Thema Feest! 

 
U dient minimaal twee weken van te voren een afspraak te maken. 

 

     

 
Voor meer informatie kunt u terecht bij ons receptiepersoneel. 

 
DPFC   Kinder Dans Thema Feest   Kromhoutstraat 13   3067 AE Rotterdam   010-4557995   www.dpfc.nl 
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DPFC Kinder Dans Thema Feest 

 

Algemene voorwaarden 

 

Algemene voorwaarden kinderdans themafeest.  
 
Wij verzoeken u na de reservering de betaling binnen 2 weken vooraf te voldoen waarna het feestje definitief zal zijn.  
U kunt dit persoonlijk bij onze receptie doen of het bedrag overmaken naar; 

DPFC Health Fit & Dance 
ABNAMRO; NL56 ABNA 0587 7579 57  o.v.v. ; Kinder Dans Thema Feest + naam jarige + datum feestje 
 
Het kinderdans themafeest kan al geboekt worden met een minimum van 8 kinderen.  
Mochten er meer kinderen deelnemen dan kunt u op de dag zelf een extra betaling verrichten tot een  
maximum van 16 kinderen. 
 
De kinderen verwelkomen wij graag 15 minuten voor aanvang van de afgesproken tijd. 
 
Deze tijd word benut voor een rustig ontvangst, extra uitleg over het DANSFEEST, toiletbezoek en eventueel omkleden. 
    
Wij raden u aan op tijd aanwezig te zijn zodat dit niet ten koste zal gaan van de ingeplande tijd. 
 
De uitgenodigde kinderen die deelnemen aan het kinderdans themafeest verzoeken wij om dansbare kleding aan te 
hebben. Wij adviseren een joggingbroek,  T-shirt of gym kleding mochten de kinderen geen dans kleding hebben.    
 
De leeftijden van de kinderen die deelnemen kunnen niet meer dan 3 jaar uiteen lopen qua leeftijdscategorie. 
 
De kinderen krijgen 15 minuten pauze waarin zij iets te snoepen en te drinken krijgen. 
 
Mocht u zelf ideeën hebben betreffende het uitpakken van cadeaus en/of het eten van zelf meegebrachte  
taart dan kan dit uiteraard in overleg. 
 
Tijdens het feestje kunnen de ouders niet aanwezig zijn in de danszaal, u kunt de kinderen volgen op 1 van de TV 
schermen in onze receptieruimte. De laatste 15 minuten nodigen wij alle ouders van de deelnemende kinderen uit  
om het resultaat van de ingestudeerde dans te komen bekijken  en mee te feesten. 
 
Tijdens dit moment is het toegestaan om foto’s te maken en te filmen zodat er een leuke ervaring kan worden 
vastgelegd. 
 

         
 

Wij wensen de jarige een heerlijk dansfeest toe! 
 

DPFC Dance 


