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INFORMATIE D’OULTRE DANCE 2017 
 

 

 

Beste deelnemers, 

 

Hier alvast wat praktische informatie over het verloop van de d’Oultre Dance: 

 

- Het belangrijkste: je dans! Je mag zelf een dans maken, maar je mag ook een 

bestaande choreografie dansen. Uiteraard neemt een jury dit mee in het 

eindoordeel. Je moet zelf zorgen voor muziek (misschien maak je een mix?) en voor je 

kostuums. Als je hulp nodig hebt voor je dans, kun je dat vragen aan ons.  Begin op tijd 

met het maken van je dans, zodat je veel tijd hebt om hem in te studeren 

(bijvoorbeeld in de kerstvakantie!). 

 

- Op maandag 19 december gaan we met zijn allen, met een touringcar, onder 

schooltijd, naar het professionele dansgezelschap INTRODANS in Arnhem! We 

vertrekken om 8.30 u vanaf het parkeerterrein voor Onder de bogen. Jullie krijgen bij 

Introdans een dansworkshop, dus zorg dat je kleren aan hebt waarin je je gemakkelijk 

kunt bewegen. We zijn rond 13.30u weer terug in Drunen 

 

- We starten de finale op 31 januari met een gezamenlijke openingsdans. Deze dans 

wordt gemaakt door Frederique van Studio Max. We repeteren deze dans op 10 

januari (dan hebben jullie 40 minuten lesrooster) van 14.30 u tot 16.00 u. Waarschijnlijk 

in de gymzaal, maar dat hoor je nog.  Zorg voor gemakkelijk zittende kleding. 

 

- Voor 17 januari moet je de muziek die je gaat gebruiken naar mij mailen of appen. 

Precies de goede lengte, in een MP3 of MP4 bestand. Als je dit moeilijk vindt, vraag 

ons om hulp! 

 

- Op de dag van de finale, 31 januari, zijn we met zijn allen al  vanaf 31 januari 

aanwezig in theater de Voorste Venne (Afrikalaan 100, Drunen). We repeteren dan 

nogmaals de openingsdans en jullie hebben generale repetitie van je eigen dans met 

licht en geluid op het podium. We eten samen, voor eten en drinken wordt gezorgd.  

 

Als je vragen hebt kunnen jij of je ouders altijd bellen of mailen! 

Vergeet niet d’Oultre dance te volgen op de website van Trefpunt Heusden, op Facebook 

en Twitter! Deze brief staat ook op de website van Trefpunt Heusden. 

 

Succes met voorbereiden! 

Jos en Marjolein 
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