
      

Pasfoto 

Verplicht! 

Inschrijfformulier DPFC audities September 2020 
 

Vink de juiste AUDITIE aan ( 1 auditie per x);  
 
o Voorselectie Talent Class kids 6 t/m 10 jaar/ Auditie Vrijdag 4 September 16.00-17.00 uur 

o Talent Class kids 10 t/m 12 jaar / Auditie Vrijdag 4 September 17.30-18.30 uur 

o DPFC Nesselande Talent Class kids 7 t/m 12 jaar / Auditie Dinsdag 1 September 16.00-17.00 uur 

o Talent Class teenage 12 + / Auditie Vrijdag 4 September 19.00-20.00 uur 

o Talent Class adults / Auditie Vrijdag 4 September 20.30-21.30 uur 

o Devotion Dance Crew kids / Auditie Donderdag 3 September 17.00-18.00 uur 

o Illusion Dance Crew teenage / Auditie Zaterdag 5 September 13.00-14.00 uur 

o Universal Dance Crew / Auditie Zondag 6 September 11.00-12.30 uur 

o PHRASES dansgroep / Auditie Zondag 6 September 12.30-15.00 uur 

 
Informatie  

• Hoofdvestiging; De auditie vindt plaats in DPFC zaal 2 (= boven zaal) 
• In DPFC Nesselande hebben wij maar 1 auditie op dinsdag 1 September in de studio 
• Bij inschrijving van meerdere audities graag voor iedere auditie een apart formulier 
• Kleding Talent Classes & Phrases; zwart balletpak, zwart hotpants en/of legging met blote voeten 

• Kleding Dance Crews; Zwarte kleding met dance sneakers 
 

Minimale eis voor deelname; 
• 3 jaar danservaring   
• Trainingsniveau minimaal fast beginners > gewenst is intermediate tot advanced. 
• Toneelervaring gewenst. 
• De juiste motivatie, doorzettingsvermogen en een heleboel wilskracht! 

• De tijd om alle lessen aanwezig te zijn en tijd om extra lessen te volgen! 
• Lever dit formulier in bij de receptie voor 1 september 2020 of mail het formulier naar 

informatie@dpfc.nl inclusief een foto van jezelf 
 
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. Wil je hieraan meewerken en 
meedansen in 1 van deze geweldige talentvolle groepen? Doe dan auditie! 

 

Naam; ……………………………………………………………………………………Leeftijd; ………..jaar 

 
Adres;…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Postcode;……………………………………………………………Plaats; ……………………………………. 

 

Telefoon; ……………………………………………… Email; …………………………………………………. 
 

Hoeveel jaar danservaring heb je & waar opgedaan?....................................  

 

…………………………..…………………………………………………………………………………………………. 
 

Wat is jouw specialisatie? (Vink aan) 
 

o    Klassiek ballet  

o    Jazzballet    

o    Modern dance  
o    HipHop 

o    Contemporary 

o    Anders namelijk; ………………………………….. 
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