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KIDS SWING & DANCE 

KIDS SWING & DANCE GROEP ½ 
Deze les is een voorbereiding op de lessen jazzdance, show & musical, 
acting & dancing of streetdance/urban. De basis voor een eventuele 
doorstroming word hierbij al gelegd. Spelenderwijs maken de kids  kennis 
met oefeningen uit verschillende SWINGENDE dansstijlen waarbij de 
ontwikkeling van de motoriek, coördinatie en het ritmegevoel alle aandacht 
krijgen. 

 
Kledingvoorschriften;  

- Zwarte jazzschoenen  

- Losse soepele kleding waar je je lekker in voelt. 

 

 

PEUTERDANS 2,5 TOT 4 JAAR  
In deze 45 minuten durende les kunnen de kinderen hun fantasie de vrije 
loop laten gaan. Zo dansen we op sprookjesachtige muziek, we leren om 
samen met andere kinderen te dansen en we maken spelenderwijs kennis 
met een aantal basis dansbewegingen. We richten ons volledig op de 
belevingswereld van de kinderen, het vermogen om vrij door de zaal te 
bewegen wordt gestimuleerd en we dansen met verschillende kleurrijke 
attributen.  
 
Doel van de les peuterdans is verder:  
Lichamelijke ontwikkeling, veelzijdig bewegen, bewustwording van 
omgeving, ontwikkeling van creativiteit, eigen initiatie, improvisatie, 

samenwerking met andere peuters en communicatie. 

 
Kledingvoorschriften; 

 Balerina’s:          Danseurs: 

- Roze balletpak   -    Wit T-shirt 

- Roze maillot   -    Zwart aansluitende broek 

- Roze leren balletschoenen -    Zwart leren balletschoenen 

 

     PEUTERDANS  

   A.D.V. 

ALGEMENE DANS VORMING  
Wanneer de peuters naar groep 1 gaan, stromen ze bij ons automatisch 
door naar de ADV groepen. In dit uur werken wij o.a. aan de voorbereiding 
op de danslessen klassiek ballet, jazzballet en tapdance. Echter, op een 
speelse en fantasievolle manier waar vaak met thema’s wordt gewerkt!  
 
Ook maatsoorten tellen en luisteren naar verschillende ritmes komt in deze 
les aan bod. Uitgebreider dan in de peuterdanslessen leren de kinderen om 
zich bewust te worden van hun omgeving, ze leren om met verschillende 
bewegingskwaliteiten te dansen en ze kunnen de eerste echte 
dansbewegingen uitvoeren en benoemen.  
 

Hierdoor zal de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling vooruitgaan, maar 
ook op sociaal gebied zullen de kinderen zeker groeien. In onze 
kindvriendelijke zalen zullen de kinderen zich geen minuut vervelen, want 
wij doen ook verrassende en tevens leerzame dansspelletjes! 
Kledingvoorschriften; 

 Balerina’s:          Danseurs: 

- Roze balletpak   -    Wit T-shirt 

- Roze maillot   -    Zwart aansluitende broek 

- Roze leren balletschoenen -    Zwart leren balletschoenen 
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KLASSIEK BALLET 
De kunst van het lichaam! Klassiek ballet is de techniek en de terminologie van het academische ballet. Wanneer 
kinderen naar groep 3 gaan kunnen zij kiezen voor klassiek ballet. Deze les wordt gegeven van groep 3 t/m 
volwassenen. Hoewel klassiek ballet al eeuwen bestaat, is het zeker niet ouderwets!  
 
De balletlessen zijn afwisselend, omdat er zowel aan de barre als in het midden wordt gedanst. We verplaatsen veel 
door de ruimte en wisselen vloeiende sierlijke bewegingen af met verschillende draaien en actieve grote sprongen. De 
ballettechniek is de basis voor vele andere dansstijlen en de beoefening zorgt voor een beter bewustzijn van het 
lichaam. 
 
Het werken aan een goede lichaamshouding, het  ontwikkelen van een goede balans, het verschil in dynamisch en 

lyrisch bewegen en het versterken van de spieren zijn voorbeelden van doelstellingen in deze klassieke les. Je bent 
nooit te oud om aan klassiek ballet te beginnen en we geven lessen voor allerlei leeftijdsgroepen en niveaus! 

 
Kledingvoorschriften kids; 

 Balerina’s:          Danseurs: 

- Roze balletpak gr. 3/4              -    Wit T-shirt 

- Zwart balletpak v.a. gr.5 -    Zwart aansluitende broek 

- Roze maillot   -    Zwart leren balletschoenen 

- Roze leren balletschoenen  

 
KLASSIEK BALLET  

   JUST DANCE 

 
JUST DANCE  

 
Voor Just Dance is les-ervaring in Jazz 

of modern ballet nodig, omdat voor de 

diverse  dansvariaties bepaalde passen 

en bewegingskwaliteiten al bekend 

moeten zijn. Deze les is niet te 

vergelijken met de Just Dance Dvd’s die 

te koop zijn voor de computer.  

 

In DPFC is Just Dance een les vol met 

dans choreografieën bestaande uit 

verschillende danstechnieken, 

verschillende dansvormen en bovenal 

heel veel dansplezier! 

TECHNIEK EXERCIZE CLASS 4 dancers 
 
Training in kracht & flexibiliteit, diverse danstechnieken, coretraining, 
lichaamshouding en bewustwording/placement van het lichaam in dans. 
 
 
 
 
 
 
 
 

TECHNIEK EXERCIZE CLASS 4 DANCERS 

BALLET  



 

 

  

                  STREET/HIPHOP 

STREETDANCE 

Streetdance is een verzamelnaam voor alle stijlen uit 

de Hip Hop danscultuur, zoals breakdance, electric 

boogie en Freestyle. Tijdens onze lessen wordt met 

Funk & Fun de nieuwste grooves aangeleerd.  

Een zelf gekozen stoer en baggy outfit zal ervoor 

zorgen dat de bewegingen nog beter tot hun recht 

komen! Op zowel de nieuwste als oudere muziek 

worden vette choreografieën gemaakt, waar technische 

aspecten plaats maken voor ‘feeling’ en ‘attitude’. 

HIP HOP  

Hip Hop verwijst naar streetdance stijlen 

voornamelijk uitgevoerd op hip-hop muziek of die 

zijn ontstaan als onderdeel van de hip-hop cultuur. 

Het omvat een breed scala aan stijlen o.a. breken, 

locking, turfing, krumping en popping uit de jaren 

1970 en zijn populair gemaakt door dance crews in 

de Verenigde Staten. 

De dance-industrie reageerde met een commerciële 

versie van Hip Hop genaamd “nieuwe stijl”. De 

commercialisering van Hip Hop zet zich voort in de 

jaren 1990 en 2000 met de productie van diverse 

tv-shows en films zoals The Grind, Streetdance 3D 

en de Step Up filmreeks.  

 

    BOYS CLASS 

BOYS CLASS 

Bad boys watcha gonna do?  

Watcha gonna do when DPFC comes for you?  

 

Streetdance, funk, breakdance & acrobatiek zijn de 

stijlen waaruit er gewerkt wordt aan het opbouwen 

van conditie, kracht, doorzettingsvermogen, 

zelfvertrouwen en performance. Het belangrijkst is 

dat deze les speciaal en alleen voor jongens is! 

                     CLIPDANCE  

CLIPDANCE 

Denk bij deze les aan commerciële choreografieën en performance 
uit shows of videoclips van artiesten.  
 
De kinderen leren hoe zij in een videclip moeten dansen met de 
juiste performance, stijl en verschillende danskwaliteiten.  
 
Tevens  zullen er kleine videoclips worden gemaakt door de docenten 
die met regelmaat op onze sociale media te zien zullen zijn. 
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                   TAPDANCE 

 

TAPDANCE 

Tapdansen is een dansvorm waarbij je ritmische 

klanken maakt met je voeten, door het gebruik van de 
metalen plaatjes onder de hak en de teen van de 
schoen. Het geluid dat hierdoor ontstaat heeft dan ook 
wat weg van een percussie-instrument. 

Met de speciale tapschoenen leren we muziek maken 
met de voeten! Fred Astaire en de musicals zijn “het” 
voorbeeld van deze les. 

 

       IRISH TAP  

IRISH TAP  

Irish tap is een mix van Tap dance en Irish 

dance. Het strakke gedisciplineerde van de 

Ierse dans in combinatie met verschillende 

andere Taptechnieken. 
 

Deze vorm van Tapdance is strakker en 

sneller. De kunst is om allemaal tegelijk te 

bewegen met de voeten en het boven 

lichaam voornamelijk stil te houden.  

 

   URBAN CONTEMPORARY 

URBAN CONTEMPORARY 
 
Deze les is een combinatie van moderne 
dans en urban/street. 
Er wordt aandacht gegeven aan 

verschillende elementen. Voorbeelden 

hiervan zijn floorwork, geaardheid, 

muzikaliteit, dynamiek, isolaties, en het 

bewustzijn creëren over het gebruik van 

de juiste spieren. 
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  JAZZDANCE  
 

  

JAZZDANCE  

 
Jazzdance is een vrije manier van dansen voor  
jong en oud, die gebaseerd is op populaire muziek 
zoals  jazz, rock, pop en hiphop. In deze les wordt  
ook aan techniek gewerkt, maar anders dan  
bij klassiek ballet.  

 
De les begint meteen spetterend met een korte maar actieve warming up, waarna 
verschillende spierversterkende en souplesse oefeningen worden gedaan. Verplaatsende 
bewegingen door het midden kunnen niet ontbreken in een jazzles, waarna we aan een 
snelle uptempo dans  werken of ons juist mee laten vloeien in een zacht, lyrisch adagio.  
 
 

 

LYRICAL JAZZ 

    MODERN JAZZ 
 

MODERN JAZZ  
 
Deze techniek les is een combinatie van jazz en 
moderne dans. De souplesse en technieken uit de 

moderne dans en de dynamiek en polyritmiek uit  
de jazz dance staan centraal.  
De les bestaat uit een warming up waarbij het lichaam 
in zijn totaliteit in actie komt. Daarna volgen 
verschillende techniek oefeningen.  
 
Onder techniek verstaan wij;  
- het hebben van de juiste houding  
  (placering)  
- het vast kunnen houden van deze  
   houding tijdens dans,  

- het uitvoeren van veel  
   voorkomende dansbewegingen, 
- het juist inzetten van het bewegingsapparaat,  
- het vergroten van souplesse, stabiliteit en 
  creativiteit,  
 
Aan het eind van de les wordt er een combinatie  
gedaan op muziek waarin inlevingsvermogen,  
techniek en uitstraling samensmelten. 
  

 

URBAN STREET/JAZZ  
  
Een krachtige energieke 

dansstijl met het karakter van 

de jazzdans die met 

bewegingselementen uit andere 

danstechnieken en stijlen wordt 

afgewisseld zoals Urban, Funk, 

HipHop en Modern.  

 

    URBAN STREET/JAZZ 

LYRICAL JAZZ 

Is een dansstijl gemaakt door jazz en 
hedendaagse danstechnieken te bundelen.  
 
Deze dansstijl wordt uitgevoerd op muziek met 
teksten (lyrics) om de docent/choreograaf te 
inspireren om d.m.v. beweging en emoties zich 
uit te drukken op de teksten van het gekozen 
lied. 
 
Een heerlijke dansles die zich richt op de 
expressiviteit van de danser. 
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JUMPING DANCEKIDS 

CONTEMPORARY 

 

 

  

JUMPING DANCE KIDS 

Deze sport & dansles is super  voor de 

ontwikkeling van coördinatie en conditie. 

Jumping dance kids is een dynamische les 

uitgevoerd op een speciaal ontwikkelde PROFI 

trampoline.  

De les begint met het neerzetten van alle 

grote trampolines goed verdeeld door de zaal.  

Spelenderwijs starten wij met de opwarming 

zowel naast als op de trampoline, gevolgd 

door leuke dansroutines door de zaal, om en 

tussen de trampolines en natuurlijk op de 

trampolines. De les zal worden afgesloten met 

stretchoefeningen en uiteindelijk het 

gezamenlijk opruimen en wegzetten van de 

trampolines. 

AFRO JAZZ 

Afrikaanse invloeden 

In de Jazz Dance zijn in de loop der tijd verschillende stromingen ontstaan. 

De bekendste is wel de Afro-Jazz. Zoals de naam het al zegt brengt Afro-

Jazz specifieke Afrikaanse invloeden in de Jazz Dance. Deze invloeden 

bestaan met name uit krachtige, sterke en grote bewegingen met armen 

en benen. Ook de muziek ritmes zijn meestal specifiek Afrikaans. 

Een oergevoel? 

Hoewel de uitvoering bepaald niet zonder inspanning gepaard gaat, vinden 

de meeste mensen in de Afro-Jazz een vrije en ontspannende manier van 

dansen. Het lijkt wel, of wellicht is het ook zo, dat deze dansvorm dichter 

bij ons oergevoel staat. 

  

SHOW & MUSICAL  
 
Deze les, die vanaf groep 3 t/m groep 8  
gevolgd kan worden, is een techniekles 
geïnspireerd op bekende musicals en 
shows. De muziek is dus een belangrijk 
onderdeel van de les sen en zal 
meehelpen aan een goede inleving en 
veel dansplezier!  
 
Meer dan in de andere technieklessen 

wordt er aandacht besteed aan 
uitstraling en drama. Uiteraard wordt er 
soms ook meegezongen met bekende 
musicalnummers. Dit is een 
afwisselende dansles, die je een 
theatergevoel geeft terwijl je in een 
dansstudio staat! 
 

   AFRO JAZZ 

ACTING & DANCING  
 
Een dansles waarbij het gevoel, uitstraling, expressie en het 

neerzetten van een ware persoonlijkheid bovenaan staat. 

Playback, rolverdelingen, verhalen en aandacht voor acteren 

zijn extra toevoegingen in deze dansles. Je kunt een 

dansroutine kopiëren & nadoen of je kunt er een eigen twist 

aan geven, performen door van iedere beweging iets 

persoonlijks te maken om uiteindelijk aan een 

danschoreografie meer betekenis te geven. 

   SHOW & MUSICAL 

   ACTING & DANCING 
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           DIVA DANCE  

       EASY DANCE CLASS 4 MOMMY’S & 4 EVERYONE 

EASY DANCE CLASS  

Is een dansles  voor iedereen  die; 

- Gezelligheid met bewegen willen combineren! 

- Echt nog wel fanatiek zijn! 

- Het heerlijk vinden om te dansen! 

- Het lijf weer willen aanpakken op een vrolijke 

manier! 

- Los willen gaan op muziek! 

- Geen excuses meer willen verzinnen! 

Deze les is voor iedereen toegankelijk! 

 HIGH HEELS DANCE CLASS 

HIGH HEELS DANCE CLASS 

Wees erbij en leer de mind blowing hot moves!    

High Heels geven je zelfvertrouwen en haalt  je 

vrouwelijke  kant naar boven. 

Wees creatief! Wees sensueel! Wees de beste! 

 
Neem je High Heels mee en maak  je klaar om je 
lichaamsbewustzijn en het vertrouwen  in jezelf een 
boost te geven. De focus zal liggen op sensuele 
bewegingen, krachtopbouw en de behendigheid die 
nodig is om sierlijk en elegant te bewegen.  
Vergeet  je High Heels niet mee te nemen! 

DIVA DANCE  

In de DIVA dance class worden verschillende dansvormen gecombineerd zoals vrouwelijke & sensuele bewegingen als 

stoere bewegingen. Voel je een diva terwijl je danst op muziek  van o.a. Beyoncé, Lady Gaga , Rihanna, Janet Jackson en 

Madonna. Een perfecte les om in vorm te komen en je conditie te verbeteren. Er wordt gewerkt aan: lichaamshouding, 

zelfvertrouwen, balans, flexibiliteit, kracht, attitude in dans en muzikaliteit. Laat je zelfvertrouwen groeien en ga hiervoor! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECIALE 

DANSOPLEIDINGEN IN DPFC 

 

 

WELK ADVIES GEEF JE AANKOMENDE 

STUDENTEN VAAK? 

Volhouden, je passie volgen, doorzetten en 

genieten van iedere dansbeweging! 

WAT MAAKT DPFC DANCE BIJZONDER? 
DPFC  Dance bestaat 31 jaar en is 

uitgegroeid tot een veelzijdig ballet & dans 
centrum met maar liefst 150  groepslessen 
per week. DPFC  werkt met speciale selectie 
groepen (Dance Pioneer) waar kinderen 
auditie voor kunnen doen. 
Er zijn de volgende groepen: 

 Dance Pioneer Voorselectie 
(kinderen van groep 4,5 en 6) 

 Dance Pioneer Kids 
(kinderen van groep 7 en 8) 

 Dance Pioneer Teenage 

(tieners van 12-15 jaar) 
 Dance Pioneer Adults 

(tieners vanaf 15 jaar-volwassenen) 
 Top Talent Dance Class DPFC 
 Dance Pioneer wedstrijd team KIDS 
 DPFC  Dance crew TEENS 

 
Het doel is de dansers voor te bereiden op 
het doen van audities voor dansopleidingen 
maar ook voor andere dans gerelateerde 
opdrachten, commercie en/of gezelschappen. 
Jaarlijks produceert DPFC Dance zelf 

theatervoorstellingen waarin de dansers 
veelvuldig ervaring kunnen opdoen en ten 
tonele verschijnen in verschillende dansstijlen 
en prachtige danskleding. 
 
WAT LEREN ONZE DANCE PIONEER 
DANSERS? 
Wij bieden onze dansers in de basis drie 
dansstijlen: Klassiek ballet, Jazzdance en 
Modern. Daarnaast kunnen zij kiezen voor 
extra disciplines zoals; Tapdance, Afro Jazz, 

HipHop, Contemporary, Acting & Dancing, 
Show & Musical en Urban. 
 
DPFC  is altijd op zoek naar getalenteerde 
kinderen, tieners en volwassen dansers. Wij 
vinden het heerlijk om met getalenteerde 
mensen verder te gaan, ze te helpen hun 
doel te bereiken en deze dansers te 
ondersteunen in het aanleren en verbeteren 
van de diverse danstechnieken. Alles is 
hierbij belangrijk zoals de lichamelijke 
mogelijkheden, de technische knowhow, 

uitstraling en uiteraard de mentaliteit. Wil je 
een plekje bemachtigen in 1 van de Dance 
Pioneer groepen en heb je voldoende 
danservaringen opgedaan, kom dan met de 
juiste motivatie en wilskracht naar onze 
jaarlijkse DPFC audities (www.dpfc.nl). 
 

 
 

WELKE BEKENDE DANSER 

HEEFT JULLIE OPLEIDING 
GEVOLGD? 
Vele DPFC  kinderen/dansers zijn 
aangenomen bij vooropleidingen 
en beroepsopleidingen zoals o.a. 
de dansopleiding van Codarts te 
Rotterdam, Havo/VWO  havo 
voor muziek & dans,            
Lucia Marthas en Utrechtse 
Dansacademie. Danny Boom de 
winnaar van So You Think You 
Can Dance is bij DPFC  

begonnen!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Een kinderfeestje bij DPFC is twee uur dolle pret! 

 
Een dansfeest in het thema naar keuze 

Streetdance – Prinses/Ridder – Cowboy – Ballerina –  
Disco – Cheerleader –K3 of naar eigen idee? 

 
Inclusief dans, frisdrank & zakje snoep 

Iedere zondag van 13.30-15.30 uur 

Inclusief groepsfoto in kostuum  

€ 12,00 p.p.  

Groep van 

minimaal 8 kinderen 

 

 

 

Onze voordelen; 

 2000 M2 sport & dansplezier 
 Maar liefst 150 groepslessen per week 
 Ruime receptie & horeca gelegenheid 

voor ontspanning & gezelligheid 
 Moderne, schone &ontspannen sport  

& dansomgeving 
 Geen wachtlijsten 
 Gratis gebruik Sauna 
 Kortingen bij relaties met je clubcard 
 Gediplomeerde docenten/begeleiders. 
 Gratis Fitness begeleiding op diverse tijden. 
 Gratis overstapservice 
 Gezinskortingen 
 Gratis parkeren 
 Gratis lockers 
 Gratis Wifi 

   DANS; 

 Ieder moment van het jaar instromen 

 Het grootste aanbod danslessen in de regio  

 Veel en gevarieerd aanbod danslessen vanaf 2 jaar 

 Geen vakantiestop op de hoofdvestiging 

 Live lessen meekijken middels een tv 

kleurenscherm in de receptie 

 Opleidingen & wedstrijdteams & selectiegroepen 

 Jaarlijkse Theatershows 

   SPORT; 

 Veel en gevarieerd aanbod groepslessen 

 Ruime openingstijden 

 Gratis Periodieke trainingsschema’s 

 Motiveren senioren om te sporten 

 Gezellige en warme sfeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

  VOORDELEN DPFC 

KINDER DANS THEMA FEEST 
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