
 

 
Westland Dansfestival 23 oktober 2019 Sporthal De Pijl in Naaldwijk 

 
Op 21, 22 en 23 oktober 2019 wordt het 3e Westland Dansfestival 
georganiseerd voor dansliefhebbers. Op 21 of 22 oktober worden er 
dansdagen georganiseerd voor kinderen van 4 tot en met 14 jaar bij de 
volgende dansscholen: Dans Creatie, Dance For You en Dance 
Innovation.  
 
Op 23 oktober zullen de deelnemers van deze dansdagen een 
voorstelling geven van 13-14 uur in sporthal De Pijl te Naaldwijk. Op 
deze locatie zullen vanaf 15 uur diverse workshops gegeven worden 
door drie bekende gezichten uit de danswereld. Leer de vetste 

dansmoves van choreografen Refaja Bastiaans (Urban), Louis Alves (Modern) en Virgil Moreno 
(Urban).  
 
Overzicht workshops 23 oktober 2019: 
Workshop 1 15-16 uur: 9-14 jaar Urban – Refaja Bastiaans 
Workshop 2 16-17 uur: 15+ jaar Urban – Refaja Bastiaans 
Workshop 3 17-18 uur: 9-14 jaar Modern – Louis Alves 
Workshop 4 18-19 uur: 15+ jaar Modern – Louis Alves 
Workshop 5 19-20uur: 9-14 jaar Urban – Virgil Moreno 
Workshop 6 20-21uur: 15+ jaar Urban – Virgil Moreno 
 
Toegangskaarten zijn te koop bij de balie van DC Wateringen. Per workshop betaal je € 10,--. Doe 
je drie workshops, krijg je een korting en betaal je € 20,--. 
 
Ga voor het volledige dansprogramma en meer informatie over de dansdagen en de workshops van 
het Westland Dansfestival naar www.festivalwestlanddanst.nl. 
 
Dansdagen in de herfstvakantie 
 
De dansdagen die jij bij Dans Creatie kan volgen zijn:  

 
  

Datum Thema Tijd Leeftijd Locatie Kosten 

21 oktober Prinsessen 09.00-15.00 uur 4-6 jaar DC Wateringen € 20,-- 

 Disco 09.00-15.00 uur 7-9 jaar DC Wateringen € 20,-- 

 Urban 09.00-15.00 uur 10-14 jaar DC Wateringen € 20,-- 

22 oktober K3 09.00-15.00 uur 4-6 jaar DC Wateringen € 20,-- 

 Kids top 20 09.00-15.00 uur 7-9 jaar DC Wateringen € 20,-- 

 Disco 09.00-15.00 uur 5-9 jaar DC Naaldwijk € 20,-- 

http://www.festivalwestlanddanst.nl/


 

 
Leerlingen die meedoen aan deze dansdagen geven op 23 oktober om 13:00 uur een voorstelling 
op het Westland Dansfestival in Sporthal De Pijl in Naaldwijk. 
Aanmelden voor de dansdagen, kan via info@danscreatie.nl. Iedereen is welkom om naar de 
voorstelling de komen kijken. De toegang is gratis. 
 
Kerstvoorstelling Christmas Message 14 december 2019 Stadstheater Zoetermeer 
Op 14 december zijn er twee kerstvoorstellingen in het Stadstheater Zoetermeer. De 
middagvoorstelling is om 14:30 uur en de avondvoorstelling om 19:30 uur. Op onze website 
www.danscreatie.nl onder het kopje shows is te zien welke groepen er in welke show meedansen 
De kaartjes zijn € 20,-- per stuk en de kaartverkoop start in de maand november. In de volgende 
nieuwsbrief communiceren wij de precieze datum voor de start van de kaartverkoop. 
 
Oproep Christmas Message 
Voor onze kerstvoorstelling zijn wij nog op zoek naar leerlingen die het leuk vinden om mee te 
doen aan de middagvoorstelling. Voor deze leerlingen starten wij vanaf 3 november, zes weken 
achter elkaar lessen op de zondagmorgen. Van 09.30-10.30 uur kidsdance voor leerlingen in de 
leeftijd van 5 tot en met 7 jaar en van 10.30-11.30 uur klassiek ballet voor leerlingen in de leeftijd 
van 4 tot 6 jaar. De kosten voor deze lessen zijn € 35,--.  
 
Ben jij die stoere kidsdance leerling tussen de 5 en 7 jaar of ben jij die prachtige klassieke 
ballerina tussen de 4 en 6 jaar en wil je meedoen aan de middagvoorstelling, meld je dan aan via 
info@danscreatie.nl. 
 
Het is wel belangrijk dat de leerlingen alle zondagen aanwezig kunnen zijn. Het is niet mogelijk om 
leerlingen aan te melden voor beide lessen, omdat dit lastig in te passen is in de voorstelling. 
 
Vakanties tot eind 2019 
Dans Creatie is in de volgende periodes/dagen gesloten in verband met vakanties en/of 
feestdagen: 
 

Herfstvakantie 21 tot en met 27 oktober 

Sinterklaas 5 december 

Kerstvakantie 23 december tot en met 5 januari 

 
Huishoudelijke mededeling 
 
Danssneakers 
Nu wij alweer een maandje in het nieuwe seizoen aan het dansen zijn, willen wij iedereen er nog 
even aan herinneren dat het niet is toegestaan om met buitenschoenen de studio’s te betreden.  
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