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Verplicht! 

Inschrijfformulier DPFC audities September 2022 
 
 
Hallo dansers van DPFC en daarbuiten, 
 
Wil je meer uitdaging in de danslessen? Wil je vaker op het podium staan?  
Wil je meer leren en nog veel meer dansplezier beleven? Kom dan naar 1 van onze audities! 
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! 
 
Dit jaar bestaan de audities uit het volgen van meerdere lessen i.p.v. 1 auditie les. Wij stellen de Talent Class 
lessen open voor iedereen die auditie wil doen. Op de achterkant van dit formulier staan de groepen 
waarvoor je je kunt inschrijven met daarbij de trainingslessen die je dan gedurende twee weken moet volgen. 
Na deze twee weken hoort iedereen in de les of zij zijn aangenomen of niet. 
De huidige dansers in de selecties moeten wel opnieuw auditie doen maar hoeven zich niet aan te melden.  
Zij doen automatisch mee met de audities door het volgen van de lessen. Alle nieuwe kids en dansers dienen 
zich d.m.v. dit formulier wel aan te melden voor 1 van onze Talent Classes. 
 
      Minimale wens voor deelname aan onze audities; 

• Voldoende (2 tot 3 jaar) danservaring   

• 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 zondag 28 Augustus 2022 of mail het formulier naar 
sylvia@dpfc.nl inclusief een foto van jezelf. Graag duidelijk met blokletters invullen! 

 
 
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 Jazzdance   

o Modern 

o Urban/HipHop/Commercial 

o Contemporary/floorwork 

o Anders namelijk; ………………………………….. 
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      Extra Informatie  
 

❖ DPFC Hoofdvestiging adres; Kromhoutstraat 13 – 3067 AE Rotterdam 
❖ DPFC Nesselande adres; Groeneweg 34b – 3059 LC Rotterdam 
❖ Dans Kleding in auditie lessen; zwart balletpak of zwart hemd of zwart T-shirt met korte mouwen,  

                 zwarte hotpants en/of zwarte legging met zwarte sokken 
❖ Extra meenemen; Zwarte sneakers, Tapschoenen, Balletschoenen en Jazz schoentjes  

                  ( als je deze nog niet hebt dan alleen op zwarte sokken ) 
❖ Water en een handdoek 

 

Vink de juiste AUDITIE lessen aan  
 

Voorselectie DP kids auditie lessen / kinderen in de leeftijd van 6 t/m 10 jaar 
Start auditie lessen dinsdag 30 Augustus t/m vrijdag 9 September 2022 
 

❖ Dinsdag 16.00-17.00 Tapdance in studio 1 (auditie les) 
❖ Vrijdag 16.00-17.00 Danstechniek Modern of Klassiek in studio 1  (auditie les) 
❖ Vrijdag 17.00-18.00 Commercial Jazz (auditie les) 
❖ HipHop les naar eigen keuze te volgen wanneer aangenomen 

 
Talent Class kids & teens auditie lessen / leeftijd 11+  
Start auditie lessen woensdag 31 augustus t/m zaterdag 10 September 2022 
 

❖ Woensdag 18.00-19.00 HipHop in studio 1  (auditie les) 
❖ Vrijdag 17.00-18.00 Danstechniek Modern of Klassiek in studio 1  (auditie les) 
❖ Vrijdag 18.00-19.00 Jazz Commercial in studio 2 (auditie les) 
❖ Zaterdag 13.00-14.00 Tapdance in studio 1 (auditie les) 

 
Talent Class Teens & Adults / leeftijd 16+ 
Start auditie lessen dinsdag 30 Augustus t/m vrijdag 9 September 2022 
 

❖ Vrijdag 19.00-20.00 techniek training (auditie les) 
❖ Vrijdag 20.00-21.00 choreo les in diverse dansstijlen (auditie les) 
❖ Dinsdag 20.00-21.00 Commercial/HipHop fast beginners gewenst te volgen (auditie les) 
❖ Klassiek of Contemporary naar eigen keuze te volgen wanneer aangenomen. 

 
 
Phrases ( Dance Class advanced) / leeftijd 14+ 
Start auditie lessen dinsdag 30 Augustus t/m dinsdag 6 September 2022  
 

❖ Dinsdag 20.00-21.00 uur meetrainen in Commercial/HipHop fast beginners (auditie les) 
❖ Dinsdag 21.00-22.00 uur Phrases Dance Class advanced (auditie les) 

 
 

DPFC Nesselande Talent Class kids / kinderen in de leeftijd van 8 t/m 14 jaar 
Start auditie lessen dinsdag 30 Augustus t/m dinsdag 13 September 2022  
 

❖ Dinsdag 16.00-17.00 Jazz Commercial (auditie les) 
❖ Vrijdag 16.30-17.30 Klassiek Ballet (auditie les) 
❖ HipHop les naar eigen keuze passend bij de leeftijd te volgen wanneer aangenomen. 

 
 

Lever dit formulier in bij de receptie voor zondag 28 Augustus 2022 of mail het formulier naar 
sylvia@dpfc.nl inclusief een foto van jezelf. Graag duidelijk met blokletters invullen! 

 
 

DPFC   Kromhoutstraat 13   3067 AE  Rotterdam Alexanderpolder   010-4557995  www.dpfc.nl  informatie@dpfc.nl 

mailto:sylvia@dpfc.nl
http://www.dpfc.nl/

