Kinderfeestje
Een kinderfeestje bij Jan Postema Dans Studio kun jij zelf samenstellen. Hier vind je de verschillende
mogelijkheden. Kruis zelf aan hoe jij wilt dat jouw feestje eruit komt te zien!
Lever vervolgens dit formulier in bij Mariël of Moniek.
Inhoud feestje
Het feestje duurt in totaal 2 uur. Er wordt een dans ingestudeerd, tijdens de pauze wordt er wat
gegeten en gedronken en vervolgens wordt je omgekleed en geschminkt! In de laatste 10 minuten
wordt er een show gegeven voor de ouders!
Extra’s
O Half uur eerder beginnen om bij ons cadeautjes uit te pakken. Hierbij mag je zelf taart of cakejes
meenemen (extra kosten € 20,‐totaal).
O Tijdens bovenstaand half uur kun wij de “taartjes” ook verzorgen! (extra kosten € 1,‐ per kind)
Eten
O Pannenkoeken
O Broodjes knakworst “hotdogs” (evt. rund)
Thema
Tijdens ieder feestje wordt er, ongeacht het thema, een dans aangeleerd die aan het einde wordt opgevoerd voor de ouders.

O
O
O
O
O
O
O
O

Feest; er wordt een disco gehouden en een dans aangeleerd op top 40 muziek
Griezel; samen griezelen we het feestje door met spannende muziek en enge kleding
Jungle; een grote dierenparade waarin je alle dieren een keer mag zijn
Klassiek; een echte klassieke dans, in mooie kleding met natuurlijk een knotje in het haar
Streetdance (vanaf 6 jr.); stoer dansen, stoere kleding en een echte battle aan het einde
Kids‐dance (3 t/m 5 jaar); dansen op kindermuziek, lekker gek doen en vooral niet stil zitten
Musical; dans, zingen en acteren
Model; loop over de catwalk, strike‐a‐pose en leer een stoere en meisjesachtige dans aan

Datum feestje
Het feestje kan gegeven worden op vrijdag, zaterdag en zondag. Tijdens schoolvakanties op alle
dagen. Vul hieronder in wat jou het beste uitkomt en een reservedatum. In overleg wordt de juiste
dag en tijd uitgekozen.
Favoriete nummer/artiest jarige:…………………………………………………………………………………………………………
Dag: ……………………………
Datum: …………………………
Tijd: …………………………….
Tweede keus:
Dag:…………………………….
Datum:………………………….
Tijd:……………………………..

Prijzen
Aantal kids Totaal prijs
>8

€ 80,00

9

€ 88,00

10

€ 96,00

11

€ 102,00

12

€ 108,00

13

€ 112,00

14

€ 116,00

15

€ 117,00

16

€ 118,00

17

€ 119,00

18 ‐ 30

€ 120,00

Tip: laat alle ouders een kwartier voor het eind
komen om naar de voorstelling te kijken die door
de kinderen is voorbereid. Vergeet je camera niet!

Gegevens
NAAM JARIGE:
LEEFTIJD:
NAAM OUDER/CONTACTPERSOON:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

ADRES:
TELEFOON:
MOBIEL:
E‐MAIL:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

DATUM / TIJD (definitieve datum, in laten vullen door docent): ……………………………………………………….
Aantal kinderen: …………..
Kosten: …………. Euro
Extra kosten “half uur “: …………..Euro
Extra kosten “taartjes” (…….x 1 euro): ………….. Euro
Totaal .………….. Euro
VRAGEN / OPMERKINGEN:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

