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DPFC 
Kinder Dans Thema Feest 

Actief kinderfeestje met dans  

 

Een kinderfeestje bij DPFC is twee uur 

dolle pret. Tijdens het kinderdans 

themafeestje leren alle kinderen een dans 

in het thema dat zij leuk vinden!  

In het 1e uur zal de docent alle 

danseressen en dansers uitleggen welk 

thema jij als jarige gekozen hebt. Na een 

warming up worden er een aantal dans 

routines aangeleerd.  

Als het eerste dans uur voorbij is kunnen 

jullie tussendoor even uitrusten, krijgen 

jullie wat te drinken en kan iedereen 

genieten van een zakje snoep.  

Na de pauze mogen alle andere kinderen 

zich omkleden in de speciale thema 

kostuums!  

Als de jarige mooi geschminkt is, wordt er 

een groepsfoto gemaakt waarvan 

iedereen een afdruk zal krijgen. Dit is 

altijd een leuke herinnering aan dit 

speciale verjaardagsfeest.  

Het laatste half uur kan er verder 

gerepeteerd worden aan de dans, want 

aan het einde van jouw kinderdans thema 

feest mogen alle ouders komen kijken 

naar een kleine voorstelling.  

 

• Kinderfeestjes kunnen plaatsvinden op 

de zondagen van 11.30-13.30  

• Voor meer informatie kunt u terecht op 

onze website www.dpfc.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theatershows 

 

DPFC produceert jaarlijks 

semiprofessionele  theatershows 

waarin alle dansleerlingen de 

mogelijkheid krijgen om echt een 

keer in een groot theater te dansen. 

Voor alle dansers een onvergetelijke 

ervaring en een gepassioneerd 

evenement waarbij iedereen met 

echte theaterschmink en mooie 

kostuums ten tonele verschijnt.  

 

Alle leerlingen van jong tot oud 

krijgen de kans om vrijwillig met 

deze shows mee te dansen. De 

organisatie voor deze shows is 

enorm complex en vergt dan ook 

veel voorbereidingstijd.  

 

De repetities voor deze 

theatershows vinden plaats in de 

reguliere danslessen en de 

choreografieën worden binnen vier 

maanden gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DPFC maakt haar eigen 

geluidsmixen in een geluidsstudio 

en wij zorgen ervoor dat de 

gehele theatershow passend 

doorloopt zonder stops. De show 

zal dus geen minuut vervelen en 

vliegt aan het publiek voorbij. 

Van showdance, musical, 

kinderdans, streetdance tot 

tapdance, in alle niveaus en in 

prachtige kostuums staan wij 

ieder jaar weer op toneel.  

 

DPFC heeft 1000den kostuums in 

eigen beheer. Afhankelijk van het 

thema en de dansvorm die een 

bepaalde choreografie heeft 

worden deze kostuums in alle 

DPFC producties gebruikt. 

Jaarlijks geven wij 4, 6 of zelfs 8 

theatershows. Meestal zijn wij te 

zien in het Isala Theater te 

Capelle a/d IJssel.                                                            

So you think you can dance?                                                                                                   

DPFC is voor iedere danser, voor alle leeftijden het juiste adres!                              

Na 25 jaar ervaring de beste in Rotterdam en omstreken! 
Bedrijfsfitness & sport Jaar 2013 www.dpfc.nl 

 



Dance & Ballet 
   

Kids 

 Peutergym 
 

 Peuterdans 
 

 Algemene dansvorming 
 

 Boys Class 

 

Kids, teens & volwassenen 

 Klassiek ballet 

 

 Jazz ballet 

 

 Show & musical les 

 

 Modern jazz 

 

 Tapdance  

 

 Streetdance 

 

 Hip Hop Class 

 
Selectie groepen; 

 Dance Pioneer voorselectie 

Groep 3 t/m 6 
 

 Dance Pioneer kids 
     Groep 7 & 8 
 

 Dance Pioneer teenage 
 

 Dance Pioneer  showballet 
 

Extra; 

 
 Interne audities Dance Pioneer 

 
 Theatershows jaarlijks 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans is een uitingsvorm 

van emotie op muziek… 

Het is ritme, adem en voor 

een ieder uniek… 

Dans is een passie met 

een enorme kracht … 

Een persoonlijke 

ontwikkeling, nooit 

verwacht … 

Dans brengt mensen bij 

elkaar … 

Samen delen wij onze 

gevoelens in 1 gebaar  

Dans is muziekbeleving en 

geeft ons plezier … 

Beweging op aarde leeft in 

mens en dier… 

Wij zijn allemaal 

gediplomeerd & willen u 

graag het dansplezier laten 

beleven ...  

Gepassioneerd zullen wij 

ons best doen om iedereen 

een heerlijk dansgevoel te 

geven ... 

Dans Team  

DPFC 

2013 

 

                 

 

Dans is een passie, een uitingsvorm op muziek 
Het is ritme, adem en voor een ieder uniek 

Ballet & Dance                                                          2013                                                  www.dpfc.nl 
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