
Bestellen foto’s theatershows DPFC: 
 
Tijdens de theatershows van 6, 7, 12 en 13 juli 2019 zijn er foto's gemaakt door  
Pics by AnneMieke. Voorbeeldfoto’s zijn te bekijken op https://pics-by-annemieke.nl/Fotos-DPFC/ 
De digitale foto’s worden in principe per choreo/dansgroep verkocht.  
Het kopen van losse foto’s is wel mogelijk, maar deze zijn in verhouding veel duurder. 
 
Hoe kan ik foto’s bestellen: 
Als er geen contact is met andere (ouders van) dansers kijk dan hieronder bij “Werkwijze indien 
GEEN onderling contact” 
Als er wel onderling contact is, bestelt en betaalt één persoon van een dansgroep de foto's van één 
of meerdere choreo’s en/of shows. Het bestelformulier kunt u HIER invullen.  
Na betaling wordt er een link gestuurd met alle foto's van de betreffende choreo’s. 
Via deze link kunnen alle originele foto’s worden gedownload. 
Vervolgens kan de link naar de foto’s, en de kosten onderling worden gedeeld. 
Op deze manier blijft het betaalbaar, en heb je in veel gevallen al voor een paar euro per persoon 
alle foto's van één choreo (afhankelijk van de grootte van de groepen en hoeveel mensen er 
meedoen). 
 
Werkwijze indien GEEN onderling contact: 
Als er geen contact is met andere ouders zijn er drie mogelijkheden. 

1. U wilt niet het initiatief nemen, maar eerst wachten tot er mensen zijn waarmee de kosten 
gedeeld kunnen worden. 
Er kan een formulier worden ingevuld waarin de interesse kan worden ingevuld voor één of 
meerdere choreo’s en/of shows. 
Deze lijst wordt in eerste instantie verzameld tot eind juli. Begin augustus wordt gekeken of 
er meerdere mensen interesse hebben in een bepaalde choreo, en stuur ik een email om te 
kijken of er een bestelling kan worden gedaan. 
Als het formulier na juli wordt ingevuld, zal ik een berichtje sturen met de mogelijkheden.  
Dit formulier kunt u HIER invullen 

2. U wilt wel het initiatief nemen, maar u wilt eerst in contact komen met andere 
geïnteresseerden voordat u foto’s gaat bestellen. 
Dit formulier kunt u HIER invullen 

3. U wilt wel het initiatief nemen, en ook alvast de foto’s bestellen, maar u wilt graag in contact 
komen met andere geïnteresseerden, waarmee u de kosten kunt delen. 
Het bestelformulier kunt u HIER invullen.  

Als er al foto’s van een choreo zijn verkocht zal ik direct de contactgegevens van 
geïnteresseerden doorsturen naar de persoon die de choreo heeft gekocht. Uiteraard alleen 
met als er toestemming is gegeven om de contactgegevens te delen. 
 
Prijzen: 
€20,00 per choreo, uitgevoerd bij één afzonderlijke show (minimaal 25 foto’s) 
€22,50 per choreo, uitgevoerd bij 2 shows (minimaal 50 foto’s) 
€25,00 per choreo, uitgevoerd bij 3 shows (minimaal 75 foto’s) 
€27,50 per choreo, uitgevoerd bij 4 shows (minimaal 100 foto’s) 
€30,00 per choreo, uitgevoerd bij 5 of 6 shows (minimaal 125 foto’s) 
Bij elke choreo zijn er minimaal 25 foto’s per show gemaakt, maar soms zelfs meer dan 100.  
Losse foto’s: 
Losse foto’s kosten  €1,75 per stuk voor een digitaal bestand (normaal €4,95, maar i.v.m. de slechte 
lichtomstandigheden in het theater is de kwaliteit iets minder). 
Afdrukken i.p.v. digitaal bestand kan ook. Voor prijzen kijk op klik op de link “Producten en prijzen” 
op https://pics-by-annemieke.nl/Fotos-bestellen/ 
Indien gewenst kunnen foto's achteraf tegen meerprijs ook bewerkt worden. 
 
Bij een bestelling van één of meerdere choreo’s krijgt u voor €5 extra, de link naar de foto’s 
van de één van de finales (X of Z) van de betreffende show. 

https://pics-by-annemieke.nl/Fotos-DPFC/
https://forms.gle/BPyurpnGFJahSk7N7
https://forms.gle/xegsW6pr3t4rExKM9
https://forms.gle/Hc8EvBhgQqGug4Tb8
https://forms.gle/BPyurpnGFJahSk7N7


 
Extra uitleg aan de hand van voorbeelden: 
Voorbeeld 1:  
Choreo: "1. Always say yes to dancing" uitgevoerd door "Dance Pioneer Teens + Adults" tijdens alle 
6 shows 
Prijs €30,00 voor de foto's van deze choreo van alle 6 shows 
De groep heeft 36 deelnemers. Verdeeld over alle deelnemers zijn de kosten €0,83 per persoon  
Voorbeeld 2: 
Choreo: "14. Kids love 2 dance, the energy in movements makes them happy" uitgevoerd door 
"ADV kids zaterdag 10.00-11.00 uur Zaal 1" tijdens show 2  
Prijs €20,00 voor de foto's van deze choreo van 1 show  
De groep heeft 26 deelnemers. Verdeeld over alle deelnemers zijn de kosten €0,77 per persoon  
Voorbeeld 3:  
Choreo: "15. Let the rest of the world disappear and Dance/ Lets DO this" uitgevoerd door 
"Nesselande Urban jazz teens Woensdag 19.00-20.00 uur" tijdens show 2 en 3 
Prijs €22,50 voor de foto's van deze choreo van 2 shows 
De groep heeft 15 deelnemers. Verdeeld over alle deelnemers zijn de kosten €1,50 per persoon  
Voorbeeld 4:  
Choreo: "25. Repeat, Eat, Sleep,Dance, Repeat" uitgevoerd door "Dinsdag klassiek kids 3/4/5 
16.00-17.00 zaal 3" tijdens show 1 
Prijs €20,00 voor de foto's van deze choreo van 1 show 
De groep heeft slechts 7 deelnemers. Verdeeld over alle deelnemers zijn de kosten €2,86 per 
persoon. Dit is iets meer dan voorgaande voorbeelden, maar een deelnemer staat dan wel vaker op 
een foto. 


