
Informatie over de aankomende DANS AUDITIES in DPFC 
Everyone starts Somewhere! 

 
DPFC Dance/September 2020 
 
DPFC organiseert sinds 30 jaar speciale selectie groepen/trainingsprogramma’s voor getalenteerde dansers. Dit 
start bij DPFC al op hele jonge leeftijd waarna de kids door kunnen groeien naar oudere Talent Classes met een 
steeds hoger level. Iedereen mag & kan audities doen voor 1 van deze Talent Classes! 
Deze groepen hebben vaste trainingstijden met elkaar. Hieronder zetten wij uiteen welke tijden dit zijn. 
 
De jongste talentjes doen auditie voor; 
Voorselectie Talent Class 6 t/m 10 jaar 
Datum Auditie; Vrijdag 4 September 2020 
Tijd; 16.00-17.00 uur Hoofdvestiging zaal 
Vaste Trainingstijden voorselectie; 

• Donderdag 16.00-17.00 Jazzdance 

• Vrijdag 16.00-17.00 klassiek ballet 

• Zaterdag 12.00-13.00 tapdance 
Inschrijving; het inschrijfformulier ( zie onderstaande link ) 
Graag inleveren voor 1 september bij de receptie van DPFC 
of mailen naar; informatie@dpfc.nl of sylvia@dpfc.nl 
Graag een foto bijvoegen! 
 
 
De oudere kids doen auditie voor; 
DPFC Talent Class kids 10 t/m 12 jaar 
Datum; Vrijdag 4 September 2020 
Tijd; 17.30-18.30 uur Hoofdvestiging zaal 2 
Vaste trainingstijden Talent Class kids; 

• Woensdag 18.00-19.00 Streetdance/HipHop 

• Vrijdag 17.00-18.00 klassiek ballet 

• Vrijdag 18.00-17.00 jazzdance 

• Zaterdag 13.00-14.00 tapdance 
Inschrijving; het inschrijfformulier ( zie onderstaande link ) 
Graag inleveren voor 1 september bij de receptie van DPFC 
of mailen naar; informatie@dpfc.nl of sylvia@dpfc.nl 
Graag een foto bijvoegen! 
 
 
Nesselande nieuwe Talent Class kids groep doen auditie voor; 
Nesselande Talent Class kids 7 t/m 12 jaar 
Datum; Dinsdag 1 september 2020 
Tijd; 16.00-17.00 uur Nesselande Studio 
KIDS die al in deze groep zaten hoeven NIET opnieuw auditie 
te doen! Nieuwe kids uiteraard wel! 
Vaste trainingstijden Talent Class kids; 

• Dinsdag 16.00-17.00 jazzdance 

• Dinsdag HipHop in eigen leeftijdscategorie 

• Zaterdag 14.00-15.00 klassiek ballet 
Inschrijving; het inschrijfformulier ( zie onderstaande link ) 
Graag inleveren voor 1 september bij de receptie van DPFC 
of mailen naar; informatie@dpfc.nl of sylvia@dpfc.nl 
Graag een foto bijvoegen! 
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Teenagers doen auditie voor; 

DPFC Talent Class Teenage 12+ 

Datum; Vrijdag 4 September 2020 
Tijd; 19.00-20.00 uur Hoofdvestiging zaal 2 
Vaste trainingstijden Talent Class teenage; 

• Vrijdag 20.00-21.00 techniek training diverse stijlen 

• Vrijdag 21.00-22.00 choreo les diverse stijlen 

• Extra lessen naar eigen keuze 
Inschrijving; het inschrijfformulier ( zie onderstaande link ) 
Graag inleveren voor 1 september bij de receptie van DPFC 
of mailen naar; informatie@dpfc.nl of sylvia@dpfc.nl 
Graag een foto bijvoegen! 
 
 

15+ dansers doen auditie voor; 

DPFC Talent Class Adults 

Datum; Vrijdag 4 September 2020 
Tijd; 20.30-21.30 uur Hoofdvestiging zaal 2 
Vaste trainingstijden Talent Class Adults; 

• Vrijdag 20.00-21.00 techniek training diverse stijlen 

• Vrijdag 21.00-22.00 choreo les diverse stijlen 

• Extra lessen naar eigen keuze 
Inschrijving; het inschrijfformulier ( zie onderstaande link ) 
Graag inleveren voor 1 september bij de receptie van DPFC 
of mailen naar; informatie@dpfc.nl of sylvia@dpfc.nl 
Graag een foto bijvoegen! 

 

 

DPFC Dance Crews 
 

Wij vinden het fantastisch om met getalenteerde dansers te werken, ze te helpen hun doel te 

bereiken en deze dansers te ondersteunen in hun dansontwikkeling. Na vele jaren DPFC en 

daarmee vele jaren Talentontwikkeling willen wij nog steeds verder in kwaliteit en niveau.  

Onze Dance Crews leren door samen te werken & hard te trainen om met elkaar te groeien en 

sterke choreo’s ten tonele te zetten, met elkaar op pad te gaan en mee te doen aan externe 

showcases/wedstrijden. Wil je hieraan meewerken en meedansen in 1 van deze geweldige  

Dance Crews? Doe dan auditie! 

 
 

Kids doen auditie voor; 

DEVOTION Dance crew 

Stijl; Jazz, modern, show, commercial 

Datum; Donderdag 3 September 2020 
Tijd; 17.00-18.00 uur Hoofdvestiging zaal 2 
 

Vaste trainingstijd DEVOTION; 

• Donderdag 17.00-18.00 
 

Inschrijving; het inschrijfformulier ( zie onderstaande link ) 
Graag inleveren voor 1 september bij de receptie van DPFC 
of mailen naar; informatie@dpfc.nl of sylvia@dpfc.nl 
Graag een foto bijvoegen! 
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Teens doen auditie voor; 

ILLUSION Dance crew 

Stijl; Jazz, modern, show, commercial 

Datum; Zaterdag 5 September 2020 
Tijd; 13.00-14.00 uur Hoofdvestiging zaal 2 
 

Vaste trainingstijd ILLUSION; 

• Zaterdag 13.00-14.00 uur 
 

Inschrijving; het inschrijfformulier ( zie onderstaande link ) 
Graag inleveren voor 1 september bij de receptie van DPFC 
of mailen naar; informatie@dpfc.nl of sylvia@dpfc.nl 
Graag een foto bijvoegen! 
 
 

Kids & teens doen auditie voor; 

UDC = UNIVERSAL Dance crew 

Stijl; HipHop, Urban, Contemporary 

Datum; Zondag 6 September 2020 
Tijd; 11.00-12.30 uur Hoofdvestiging zaal 2 
 

Vaste trainingstijd UNIVERSAL 

• Zondag 11.00-12.30 uur 
 

Inschrijving; het inschrijfformulier ( zie onderstaande link ) 
Graag inleveren voor 1 september bij de receptie van DPFC 
of mailen naar; informatie@dpfc.nl of sylvia@dpfc.nl 
Graag een foto bijvoegen! 
 
Advanced dancers doen auditie voor; 
 

      
PHRASES 
Datum; Zondag 6 September 2020 
Tijd; 12.30-15.00 uur Hoofdvestiging zaal 2 
 

Vaste trainingstijd PRASES 

• Zondag 12.30-15.00 uur 
 

Inschrijving; het inschrijfformulier ( zie onderstaande link ) 
Graag inleveren voor 1 september bij de receptie van DPFC 
of mailen naar; informatie@dpfc.nl of sylvia@dpfc.nl 
Graag een foto bijvoegen! 

Hope to see you all there! 
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