
 

 
Tilburg 18 november 2019 

 

SPOTLIGHTS zondag 9 februari 2020 

 

‘Spotlights’ is een dansdag voor dansers vanaf groep 5 van het basisonderwijs en alle dansers 

die ouder zijn. Dus ook dansers die het voortgezet onderwijs volgen, of volwassenen zijn. 

Het is een theaterdansdag waarbij jij zelf aan de slag gaat en vorm geeft aan je ideeën over 

dans, gebruik van de muziek en de ruimte, de samenwerking met je vriend(innen), attributen, 

je kostuum, haardracht en schmink.  

De theaterdansdag ‘SPOTLIGHTS’ vindt plaats op ZONDAG 9 februari 2020 in het 

hoofdgebouw van Factorium Podiumkunsten, Koningsplein 11a, 5038 WG Tilburg. 

 

Wat gebeurt er die dag met het thema; ‘Leven met de tijd’. 

Deze creatieve dansdag begint om 9.00 uur en zal rond 18.00 uur afgelopen zijn. 

Na binnenkomst ontvangt jouw groepje een CD met muziek voor jouw dansvoorstelling. 

Je maakt samen een dans over het thema dat je had gekozen. 

De dansdag is in drie werkperiodes ingedeeld. Na het maken van de dans volgt een generale 

repetitie op het podium, gevolgd door twee voorstellingen voor het door jou uitgenodigde 

publiek; ‘SPOTLIGHTS’. Het is natuurlijk super als de zaal gevuld is met ouders, broers, 

zussen, vrienden en vriendinnen. Breng iedereen mee, kortom je hele fanclub komt kijken! 

Iedereen is welkom om gratis naar deze bijzondere dansvoorstelling te komen kijken.  

Het kostuum en de attributen heb je van tevoren goed met je groep besproken en dat geldt ook 

voor schmink, haren enz. Breng dat dus allemaal zelf mee! En.. vergeet niet je dansschoenen. 

 

Je kunt je voor deze dansdag inschrijven door de inschrijfstrook uiterlijk vrijdag 13 december 

in te leveren bij je eigen dansdocent. 

Op deze strook kun je een 1
ste

- 2
de

-3
de

- voorkeur aangeven waar je over wilt dansen. 

We willen natuurlijk zoveel mogelijk met jullie wensen rekening houden maar je snapt dat  

het voor het publiek niet leuk is als we allemaal over hetzelfde thema dansen.  

De hele groep moet tegelijk inschrijven, dus per dansgroep geldt: 1 inschrijfstrook met alle 

namen en telefoonnummers. Controleer dit tijdig met je vriendinnen en spreek dit goed af. 

De bevestiging van het thema voor jouw groep krijg je na de kerstvakantie te horen, samen 

met het definitie programma van die dag. 

 
De kosten voor deelname aan de theaterdansdag ‘SPOTLIGHTS’ zijn € 8,- per persoon. 

Het publiek kan gratis naar de voorstellingen komen kijken.  

 
Het inschrijven gaat in 2 stappen:  



1 Inschrijven 
Vul het bijgaand aanmeldingsformulier in en geef het vóór 13 december weer aan je 

dansdocent terug.   

 
2 Betalen 

Bij Ideal betaling op het invulformulier svp bij NAAM de voor- en achternaam van uw kind 

vermelden, niet die van de ouders/verzorgers 

Ga naar https://webshop.factorium.nl/ws/shop.php?gid=7 en betaal het inschrijfgeld (via 

iDeal).  

 

Heeft  jouw groep een draagbare en goed werkende CD speler, breng die dan a.u.b. mee! 

      

Een vraag aan ouders, helpers! 

 

De ‘SPOTLIGHTS’ op 9 februari 2020  is een dansdag voor en door de danscursisten. 

Om alles goed te laten verlopen vragen we hulp van ouders, zus, tante, oppas, 

of oudere dansers (vanaf 16 jaar) die een dansgroep van A TOT Z zou willen begeleiden, 

steunen en motiveren.  

Dit is van 9.00 uur -18.00 uur, van aanvang tot en met het opruimen na de tweede voorstelling 

U kunt eventueel ook kiezen voor een dagdeel van 9.00 uur -13.00 uur of van 13.00 uur tot 

18.00 uur. Uw hulp is voor ons en de dansers enorm waardevol en onmisbaar. 

U mag  NIET de dans voor de cursisten maken. Uw hulp en aandacht wordt vooral gevraagd 

voor het sociaal goed functioneren van de groep.  

Motiveren, organiseren, troosten en complimenteren zijn van essentieel belang. 

Dit is absoluut onmisbaar, zeker voor de jongste dansers! 

 

Alvast bedankt voor uw hulp, want zonder uw hulp is zo’n choreografiedag niet mogelijk.  

We weten zeker dat het een bijzondere dansdag wordt op zondag 9 februari 2020. 

‘SPOTLIGHTS’ voor en door enthousiaste danscursisten. 

 

Met vriendelijke groet,  

Dansdocenten Factorium Podiumkunsten 

Aanmelden voor de begeleiders: 

 

Ja, ik wil graag een groep begeleiden op 9 februari 

 

Naam ………………….…..…, moeder of kennis van…………………………. 
Ik ben bereikbaar op telefoonnummer:…………………….. 

 
0 Het liefst de groep waar mijn dochter/zoon in danst. 

0 Het maakt niet uit in welke groep ik help. 

Ik help: 

            0         Van 9.00 uur tot 13.00 uur 

        0          Van 13.00 uur tot 18.00 uur 

            0         De hele dag van 9.00 uur tot en met het opruimen op het einde. 

 
HARTELIJK BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING!WIJ HEBBEN ER ZIN IN, U OOK? 

https://webshop.factorium.nl/ws/shop.php?gid=7


 

 

Aanmelden voor deelnemers: 

 

Hier noem ik de drie onderwerpen van onze keuze: 

 

1……………………………..2…………………………… 

3…………………………..     

 

Wij brengen op 9 februari een goed werkende CD-speler mee.    0 ja  0 nee 

 

Naam………………………………………………….. brengt op zondag 9 februari  een 

draagbare cd-speler mee. 

 

 

INSCHRIJFSTROOK, SCHRIJFT ZICH IN VOOR  ‘SPOTLIGHTS’  DE DANSDAG OP 9 

februari, hoofdgebouw Factorium Podiumkunsten. 

 

1 NAAM………………………………… 

2 NAAM………………………………… 

3 NAAM……………………………….... 

4 NAAM………………………………… 

5 NAAM………………………………… 

6 NAAM………………………………… 

7 NAAM………………………………… 

  

Wij hebben les van (naam docent)………….. op…………..dag, van ……..uur tot …..…uur 

in dansstijl:……………………………. 

 

Onze leeftijd is………………………………..jaar. 

 


