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Lieve moeders/vaders/hulp(groot)ouders, 
  
Zoals bij iedere voorstelling, zullen wij ook bij deze 6 shows weer een grote groep hulpouders nodig hebben, 
die zich volledig willen inzetten voor de zorg van onze danskinderen tijdens onze dansweekenden in het Isala 
Theater. Laten we wel eerlijk zijn over het feit dat dit een hele taak is en dat men zich absoluut niet moet opgeven 
om alleen bij uw eigen kind te zijn. Als hulpouder bent u verantwoordelijk voor een hele groep kinderen. Als 
achteraf blijkt dat er alleen voor eigen dochter/zoon wordt gezorgd, dan heeft onze organisatie een tekort aan 
hulpouders! Ons streven is dat iedere kindergroep minimaal 2 à 3 hulpouders heeft. De kids moeten begeleid, 
omgekleed in kostuum, geschminkt, vermaakt en beziggehouden worden tijdens de voorbereidingen en 
wachttijden vooraf en tijdens onze show! U kunt uzelf uiteraard opgeven voor alle categorieën en/of kiezen 
tussen minimaal 2 van de onderstaande categorieën! U dient wel tenminste 2 categorieën te kiezen anders 
hebben wij te veel wissels en te veel verschillende hulpouders nodig, wat alles heel onoverzichtelijk maakt en 
ook weer resulteert in verwarring en chaos bij de kinderen. Vergeet ook niet dat als u zich opgeeft voor een 
bepaalde categorie u dan niet deze voorstelling kunt bekijken vanuit de zaal, maar achter de coulisses dient te 
blijven bij de kinderen! Na het indelen van de hulpouders zal er op Vrijdagavond 19 juni 2020 van 19.00-21.00 
uur een hulpouder vergadering zijn, waar ook alle mensen van de organisatie bij zullen zijn.  
Als u zich opgeeft dient u deze vergadering ook bij te wonen, u krijgt dan een officieel draaiboek, het speciale 
theater T-shirt en alle uitleg die benodigd is om dit weekend probleemloos te laten verlopen! 
 
 

We hebben verschillende categorieën gemaakt waarin u kunt helpen: 
 

Categorie 1  27 Juni 2020, zaterdagochtend van 11.15 uur tot ’s avonds 23.00 uur 
11.15-12.00 uur >> Binnenkomst & verkennen Theater & overleg met productieteam. 

12.00-17.00 uur >> Generale repetitie in het Isala Theater op het grote podium met de gehele zaterdagavond groep in kostuums. 
17.00-20.00 uur >> Eten, schminken, rusten, spelen en aankleden > kostuums kids 
20.00-22.30 uur >> Onze eerste voorstelling achter de coulisses bijwonen + verzorging kids backstage. 

22.30-23.00 uur >> Opruimen, kids begeleiden naar ouders & wachten totdat iedereen is opgehaald in de foyer. 
 
 

Categorie 2  28 Juni 2020, zondagochtend van 8.30-14.30 uur 
08.30-10.00 uur >> Binnenkomst & repetities met de kids en andere groepen op het grote podium in trainingskleding 
10.00-11.00 uur >> Alle oudere kids ontvangen en iedereen begeleiden naar kleedruimtes, schminken, eten en kostuums kids.  

11.30-14.00 uur >> Show 2 achter de coulisses bijwonen + verzorgen en opvangen van de kids. 
14.00-14.30 uur >> Opruimen, kids begeleiden naar ouders & wachten totdat iedereen is opgehaald in de foyer. 
                               + overgang naar nieuwe hulpouders + doorbespreking van enkele nieuwe veranderingen/ aanpassingen 
 
 

Categorie 3 :28 Juni 2020, zondagmiddag 14.30-18.45 uur 
14.30-15.00 uur >> Overgang van hulpouders naar de nieuwe groep + doorbespreking van nieuwe veranderingen/ aanpassingen  
                                Zondagmiddag kids ontvangen en begeleiden naar kleedkamers, schmink, kostuums en verzorging kids.   
15.30-18.00 uur >> Show 3 achter de coulisses bijwonen + verzorgen en opvangen van de kids.. 

18.00-18.45 uur >> Opruimen, kids begeleiden naar ouders & wachten totdat iedereen is opgehaald in de foyer. 
                                + opruimen van alle kostuums in de klapkistjes en aanvegen kleedruimten.  
                         
 

Categorie 4  03 Juli 2020, vrijdagmiddag + avond 16.00-23.00 uur 
16.00-18.00 uur >> Binnenkomst & verkennen Theater & repetities bijwonen in de grote zaal in trainingskleding. 

18.00-20.00 uur >> Eten, schminken, rusten, spelen en aankleden > kostuums kids 
20.00-22.30 uur >> Show 4 achter de coulisses bijwonen + verzorging kids backstage.  
22.30-23.00 uur >> Opruimen, kids begeleiden naar ouders & wachten totdat iedereen is opgehaald in de foyer. 
 
 

Categorie 5  04 Juli 2020, zaterdagochtend 8.30-14.30 uur 
 

Hetzelfde als categorie 2 inclusief het bijwonen van show 5 achter de coulisses (Backstage) 
 
 

Categorie 6  04 Juli 2020, zaterdagmiddag 14.30-18.45 uur 
 

Hetzelfde als categorie 3 inclusief het bijwonen van show 6 achter de coulisses (Backstage) 

Sommige Zaterdagmiddag dansers moeten extra repeteren op vrijdag 03 juli! Hulpouders zijn zeer gewenst bij deze repetities 
 

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

http://www.dpfc.nl/


Geef hieronder aan voor welke categorieën u ons wenst te helpen (minimaal 2): 

 

              Het bijwonen van onze vergadering op Vrijdagavond 19 Juni 2020 

           van 19.00-21.00 uur is voor alle hulpouders verplicht 

○Categorie 1   27 Juni 2020, zaterdag 11.15-23.00 uur 

○Categorie 2   28 Juni 2020, zondag 8.30-14.30 uur 

○Categorie 3   28 Juni 2020, zondag 14.30-18.45 uur 

○Categorie 4   03 Juli 2020, vrijdag 16.00-23.00 uur 

○Categorie 5 : 04 Juli 2020, zaterdag 8.30-14.30 uur 

○Categorie 6 : 04 Juli 2020, zaterdag 14.30-18.45 uur 

○ ☺  Ook kunt u zich naast bovenstaande 2 of meer categorieën extra opgeven voor   

      Vrijdag 26 Juni 2020 m.b.t het bijwonen van repetities tussen 16.30-18.30 uur in het Isala Theater. 

 
 

Naam : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Adres : …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode /Woonplaats : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon overdag en ‘s avonds : ……………………………………………….……………………………………… 
 
E-mail adres : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Uw dochter/zoon danst in les :  ………………………………………………………………………………………..  
 
Hoofdlocatie / Locatie Nesselande : …………………………………………………………………………………… 
                                                                                                 ( geef dansles aan en op welke dag ) 
Welke dansdocent : ……………………………………………………………….. 
 
Bent u al eerder hulpouder geweest bij 1 van onze voorstellingen? …………….…………….……….…………. 
 
Zo ja, bij welke voorstelling en in welk jaar?……………………………………….………………….……………….. 
 
Heeft u ervaring met begeleiding van kinderen?………………………..…………………..…………….………… 
 
 
Wij hopen op veel steun en hulp,  
 
 
Alvast enorm bedankt!  
 
 
DPFC Backstage team theatervoorstellingen.  
 
 

Dit inschrijfformulier graag z.s.m. inleveren bij onze receptie in DPFC! 


