
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 15 juni 2018  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 & TT Class om 18.00 uur aanwezig in theater voor de avondrepetities. 

Lestijden in DPFC Naam dans Show Docent 

Dinsdag Kids Swing & Dance groep 1/2 16.00-17.00 uur Goosebumps 3 Tamara 

Woensdag Street/HipHop groep 3/4 16.00-17.00 uur Magic 3 Gwendolyn 

Zaterdag ADV kids groep 1/2 10.00-11.00 uur Maya 3 Tamara 

Zaterdag Acting & Dancing groep 3/4/5/6 13.00-14.00 uur Awesome 3 Sandra 

Nesselande; Vrijdag Klassiek ballet groep 3/4/5/6 16.00-17.00 Ooit 3 Ilse 

Dance Pioneer kids vrijdag Jazzdance 19.00-20.00 uur Unstoppable 2 + 3 + 5 + 6 Ilse 

Dance Pioneer teenage & adults & TT Class Divers Alle Roxanne & Jodi & Sylvia 
 

Zaterdag 16 juni 2018 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. 
Dance Pioneer voorselectie en Dance Pioneer kids dienen om 10.00 uur in het theater te zijn i.v.m. extra repetities.  
Dance Pioneer teenage & adults & TT Class om 11.00 uur aanwezig te zijn. 

Lestijden in DPFC Naam dans Show Docent 

Maandag Jumping Dance Kids 16.00-17.00 uur Breathe 1 + 4 Jade 

Maandag Street/HipHop kids groep 6/7 17.00-18.00 uur Salute 1 Aysha 

Dinsdag Klassiek ballet teenage 18.00-19.00 uur Memories 1 + 5 Roxanne 

Dinsdag Modern Jazz fast beginners 21.00-22.00 uur Waves 1 + 4 Ilse 

Dinsdag Modern Jazz teenage 19.00-20.00 uur Heartburn 1 + 4 Ilse 

Dinsdag Jazzdance fast beginners 20.00-21.00 uur Avalon 1 + 3 Roxanne 

Woensdag Tapdance kids fast beginners 13.00-14.00 uur Goosebumps 1 + 4 + 6 Tamara 

Woensdag Modern Jazz kids groep 6/7/8 14.00-15.00 uur What? 1 Ilse 

Woensdag Tapdance Teenage 18.00-19.00 uur Showtime 1 + 5 + 6 Tamara 

Woensdag Street/HipHop teenage 18.00-19.00 uur Wall 1 Suleika 

Woensdag Street/HipHop kids groep 5/6/7 Baby 1 Gwendolyn 

Woensdag Diva Dance kids groep 6/7/8 fast beginners Magic 1 Indy 

Donderdag Wedstrijd team kids Devotion 17.00-18.00 uur Ghosts 1 + 2 + 3 + 6 Roxanne 

Donderdag Irish Tapdance fast beginners 21.00-22.00 uur Riverdance 1 + 2 + 3 + 6 Roy 

Donderdag voorselectie DP Jazzdance 16.00-17.00 uur Maya & Wolken 1 + 4 + 5 Sylvia & Ilse 

Donderdag Jazzdance kids groep 6/7/8 17.00-18.00 uur Piano 1 + 6 Tamara 

Vrijdag Urban Contemporary teenage 18.00-19.00 uur Unstoppable 1 + 4 Roxanne 

Zaterdag Boys Class groep 7/8 +teens 15.00-16.0 uur Finesse 1 + 4 Refaja 

Nesselande; Maandag Diva Dance teenage 19.00-20.00 uur Countdown 1 Ilse 

DPvoorselectie, kids, teenage, adults & TT & Universal Divers Alle Divers 
 



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

 

Zondag 17 juni 2018  Repetities in het theater +  SHOW 2    08.00-14.00 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. Dance Pioneer kids, teenage, 
Adults en TT Class dienen om 09.30 uur aanwezig te zijn i.v.m. Schmink, haar en kostuums ordening. 

 

Lestijden in DPFC 
 

Naam dans 
 

Show 
 

Docent 
 

Maandag Street/HipHop teenage 18.00-19.00 uur Salute 2 + 3 Kelsey 

Maandag Street/HipHop 14 + tot volwassenen 19.00-20.00 uur Wall 2 + 3 Kelsey 

Dinsdag Show & Musical kids groep 3/4/5 17.00-18.00 uur Awesome 2 Tamara 

Dinsdag Klassiek ballet beginners 19.00-20.00 uur Memories 2 + 3 Roxanne 

Dinsdag Just Dance beginners 20.00-21.00 uur Breathe 2 + 3 Ilse 

Dinsdag Klassiek ballet kids groep 3/4/5 16.00-17.00 uur Ooit 2 Sophie 

Woensdag Tapdance kids groep 6/7/8 17.00-18.00 uur Showtime 2 + 3 Tamara 

Woensdag Diva Dance 14 + 20.00-21.00 uur Countdown 2 + 3 Indy 

Woensdag ADV groep 1/2 13.00-14.00 uur Maya 2 Lesley 

Woensdag Street/HipHop kids groep 7/8 16.00-17.00 uur Baby 2 + 3 Ilse 

Donderdag Jazzdance kids groep 3/4/5 17.00-18.00 uur Wolken 2 Ilse 

Donderdag Lyrical Jazz Adults 21.00-22.00 uur What? 2 + 3 Ilse 

Vrijdag Klassiek ballet kids groep 3/4/5 17.00-18.00 uur Dreams 2 Tamara 

Zaterdag Tapdance DP kids 13.00-14.00 uur Avalon 2 + 4 Tamara 

Zaterdag Modern Jazz kids 6/7/8 fast beginners 15.00-16.00 Waves 2 + 3 Keanah 

Zaterdag Kids Swing & Dance groep 1/2 10.00-11.00 uur Goosebumps 2 Stephanie 

Zaterdag Boys Class groep 4/5/6  14.00-15.00 uur Finesse 2 + 3 Refaja 

Zondag Jazzdance kids groep 6/7/8 11.00-12.00 uur Piano 2 + 3 Kaneesha 

Nesselande; Dinsdag Street/HipHop kids groep 6/7/8 Magic 2 Robyn 

Nesselande; Woensdag Urban Jazz teens 12+ 19.00-20.00 Am 2 PM 2 + 3 Roxanne 

 
 

Zondagmiddag 17 juni 2018  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.! 
 

 

 

                   



Weekend 2   
Wij vragen iedereen vriendelijk doch dringend zich aan de tijden van de schema’s te houden! 
 
 

Vrijdag 29 juni 2018  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 3 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, Adults en TT Class dienen vanaf 18.00 uur in het theater aanwezig te zijn. 
 

Lestijden in DPFC 
 

   Naam dans 
 

Show 
 

Docent 
 

Maandag Urban Street jazz volwassenen 20.00-21.00 uur Salute 4 Jodi  

Maandag Diva dance groep 8 + teenage 17.00-18.00 uur Countdown 4 Kelsey 

Dinsdag Urban Street Jazz teenage 18.00-19.00 uur AM 2 PM 4 Ilse 

Dinsdag HipHop fast beginners 20.00-21.00 uur Wall 4 + 6 Christiaan 

Woensdag Acting & Dancing groep 5/6/7/8 15.00-16.00 uur Awesome 4 Tamara 

Donderdag Irish Tapdance kids fast beginners 19.00-20.00 uur Riverdance 4 + 5 Roy 

Donderdag Klassiek fast beginners 19.00-20.00 uur Memories 4 + 6 Ilse 

Vrijdag Urban Contemporary kids 5/6/7/8 17.00-18.00 uur What? 4 Roxanne 

Vrijdag Show & Musical kids groep 6/7/8 Showtime 4 Tamara 

Zaterdag Clipdance kids groep 4/5/6 14.00-15.00 uur Magic 4 Rochella 

Zaterdag Street/HipHop kids groep 6/7/8 13.00-14.00 uur Ghosts 4 + 5 Roxanne 

Zondag Jazzdance kids groep 3/4/5 10.00-11.00 uur Wolken 4 Kaneesha 

Nesselande; Woensdag Jazzdance kids groep 5/6/7/8 16.00 uur Piano 4 + 5 Roxanne 

Nesselande; Woensdag  Street/Urban kids gr. 7/8 18.00-19.00  Baby 4 Roxanne 

 
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 Wolken 6 Stephanie 

Nesselande; Woensdag Street/HipHop kids groep 3/4/5 15.00 Magic 6 Roxanne 

Nesselande; Zaterdag ADV kids groep 1/2  09.00-10.00 uur Maya 6  Emily 

 

   
 

          

 



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 30 juni 2018 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. Dance Pioneer kids, teenage, 
Adults en TT Class dienen om 09.30 uur aanwezig te zijn i.v.m. Schmink, haar en kostuumsordening. 

Maandag Street/HipHop kids groep 7/8 18.00-19.00 uur Wall 5 Aysha 

Woensdag Jazzdance teenage 17.00-18.00 uur Heartburn 5 + 6 Suleika 

Woensdag Just Dance fast beginners 20.00-21.00 uur Breathe 5 + 6 Sylvia 

Woensdag Papa’s op toneel (alle vaders) Finesse 5 + 6 Sylvia 

Woensdag klassiek ballet kids gr. 3/4/5 13.00-14.00 uur Dreams 5 Ilse 

Woensdag Street/HipHop kids groep 5/6/7/8 fast beginners Salute 5 + 6 Gwendolyn 

Donderdag Afro Jazz kids 5/6/7/8 18.00-19.00 uur She! 5 + 6  Jodi 

Donderdag High Heels Dance Class 20.00-21.00 uur Countdown 5 + 6 Rachel 

Vrijdag ADV kids groep 1/2 selectie 16.00-17.00 uur Ooit 5 Tamara 

Zaterdag Jazzdance kids groep 3/4 09.00-10.00 uur Goosebumps 5 Tamara 

Zaterdag Street/HipHop kids groep 3/4/5 12.00-13.00 uur Magic 5 Roxanne 

Zondag Clipdance kids groep 6/7/8 11.15-12.15 uur Baby 5 + 6 Indy 

Nesselande; Woensdag ADV kids groep 1/2 13.10-14.00 uur Maya 5 Emily 

Nesselande; Donderdag Modern Jazz kids groep 6/7/8 18.15 What? 5 + 6 Emily 

Nesselande; Zaterdag Acting & Dancing kids groep 3/4/5/6 Awesome 5 Emily 

 

 
 

Zaterdagmiddag 30 juni 2018  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 

http://www.dpfc.nl/

