
 

Sportfair op het Podium 

 

Net als voorgaande jaren mogen wij ook dit jaar weer meedoen 

en dansoptredens verzorgen tijdens de Sportfair, super leuk! De Sportfair vindt plaats op zaterdag 13 

juli 2019 op het Podium van 11.00 uur tot 16.00 uur.  

 

De groepen die hier aan mee mogen doen zijn: 

 

Blok 1: 11.30 uur tot 11.45 uur, melden bij de kraam van DANSJA om 11.00 uur 

 Maandag Jumping! Kids groep 1 (Calleigh, Jana, Joena, Karlijn en Marit) 

 Dinsdag 17.45 uur Hip Hop tieners 14+ 

 Donderdag 17.15 uur Selectie 3 

 Vrijdag 16.30 uur Streetdance groep 5, 6 en 7 

 Vrijdag en zaterdag peutergroepen van Mandy en Nathalie 

 

Blok 2: 12.45 uur tot 13.00 uur, melden bij de kraam van DANSJA om 12.15 uur 

 Dinsdag 17.45 uur Modern groep 6, 7 en 8 

 Woensdag 18.30 uur Klassiek ballet tieners 12+ 

 Donderdag 16.00 uur Streetdance groep 3 en 4 

 Donderdag 18.45 uur Selectie 2 

 Vrijdag 19.30 uur Streetdance tieners 14+ 

 

Blok 3: 14.00 uur tot 14.15 uur, melden bij de kraam van DANSJA om 13.30 uur 

 Maandag 17.15 uur Jumping! Kids groep 2 (Chimene, Luuk, René en Sabine) 

 Maandag 18.15u Dansmix, woensdag 18.30u Streetdance gr. 6, 7 en 8 + woensdag 19.30u sel 1 

 Dinsdag Hip Hop tieners 14+ 

 Woensdag 19.30 uur Spitzen 

 Woensdag 19.30 uur Selectie 1 

 Zaterdag 11.00 uur en 11.45 uur Kleuterdans 
 

Wat kan je verwachten:  

Je meld je op de gevraagde tijd bij de kraam van DANSJA, daar krijg je de kostuums van DANSJA aan. Jij 

zorgt thuis al voor het haar, make-up en trekt de kleding al aan die je zelf mee moet nemen. Als 

iedereen klaar is met omkleden gaan wij als groep naar het podium toe. Na het optreden van jouw 

groep, is het natuurlijk erg leuk om ook de andere groepen aan te moedigen. We blijven dus naar 

elkaar kijken. Na alle optredens in jouw blokje gaan wij als groep weer naar het kraampje van DANSJA. 

Daar kan iedereen de kleding van DANSJA inleveren. Na het optreden kan je je nog volop vermaken 

tijdens dit evenement  of blijf kijken bij de andere groepen die later op de dag mogen optreden ;-). Elk 

optreden (blokje) duurt in totaal ongeveer 15 minuten. Het evenement is gratis toegankelijk, dus 

nodig iedereen uit om bij jou te komen kijken! 
 

Er is voorafgaand geen generale repetitie in de dansstudio. Wij doen de dansen van de 

eindvoorstelling en als het goed is zitten deze dansen nog goed in jullie hoofd en kunnen jullie deze 

met veel energie uitvoeren tijdens de Sportfair.  
 

Afmeldingen:  

Wij zien dansen als een teamsport, dit is iets wat je samen met je groep doet. Dus ook bij dit optreden 

kunnen we jou niet missen! Mocht je toch écht niet kunnen dan ontvangen wij jouw afmeldingen 

graag uiterlijk zondag 23 juni 2019 via mandy@dansja.nl.  

 

Wij gaan er weer een leuke dag van maken! :-D 



 

 

Indeling Sportfair zaterdag 13 juli 2019 

 

Blok 1: 11.30-11.45 uur, tijd verzamelen: 11.00 uur 

 

Groep Les Liedje DANSJA Zelf meenemen Schoeisel Haar Oplopen 

Do 17.15 u Selectie 3 Billie Eilish Zwarte nette 

broek, witte 

blouse 

Witte top voor onder 

blouse 

Zwarte 

danssneakers 

Los Muziek aan,  

dan oplopen 

Vrij 16.30 

u 

Streetdance 

gr. 5, 6 en 7 

Save the 

world 

Nader te 

bespreken 

Zwarte basis kleding 

zonder opdruk  

Zwarte 

danssneakers 

Hoge staart Klaar gaan staan,  

dan muziek aan.  

Vrij en zat Peuters Disney-

remix 

Balletjurkjes N.v.t. Blote voeten 1 balletknot Muziek aan,  

dan oplopen. 

Ma 17.15 u Jumping! 

Kids 1* 

Remix Meiden: t-shirt 

Jongens: t-shirt 

Meiden: Liefst een 

zwarte legging, anders 

een zwarte broek. 

Eventueel zwart 

hemdje onder shirt. 

Jongens: zwarte broek 

Je aller vrolijkste 

sokken 

Gevlochten, 

maakt niet uit 

op welke 

manier. 

Klaar gaan staan,  

dan muziek aan. 

Di 17.45 u Hip Hop 14+ KDA ft. 

Tinashe 

just say 

Paarse truien en 

zonnebrillen 

Witte tops, 

spijkerbroek 

Witte sneakers Hoge strakke 

staart 

Klaar gaan staan,  

dan muziek aan.  

 

* Jumping! Kids groep 1: Calleigh, Jana, Joena, Karlijn en Marit 

 

 

 



 

 

Blok 2: 12.45- 13.00 uur, tijd verzamelen: 12.15 uur 

 

Groep Les Liedje DANSJA Zelf meenemen Schoeisel Haar  Oplopen 

Wo 18.30 u   Klassiek 

12+ 

De 

Notenkraker 

Rode balletpak Roze balletpanty  Roze 

balletschoenen 

Balletknot Muziek aan, dan 

oplopen. 

Di 17.45 u Modern gr. 

6, 7 en 8 

In de knoop 

– Dessert 

Flower 

Witte legging 

Witte boxer 

Tshirt lange mouw wit 

Wit hemd brede 

bandjes 

Blote voeten Strakke lage 

knot 

Muziek aan, dan 

oplopen 

Do 16.00 u Streetdance 

groep 3 en 

4 

Mix ’80 tot 

nu  

Hip hoppak, 

gitterjurkje en 

discorokken 

(Mariska) 

Zwarte basis zonder 

opdruk 

Zwarte 

danssneakers 

Feestelijk Klaar gaan staan, 

dan muziek aan. 

Do 18.45u Selectie 2 Empara Mi- 

Alibi 

Nvt  T/S: Wit shirt 

T/C: Zwart shrt 

De rest: Grijs shirt 

Iedereen: Grijze 

legerbroek 

Zwarte 

danssneakers 

Los/wild Klaar gaan staan, 

dan muziek aan.  

Vrij 19.30 u 

 

Streetdance 

14+ 

Schoolin’ life Gouden topje en 

zwart legging 

Zwart hemdje en 

zwarte legging als je 

deze niet van DANSJA 

leent 

Zwarte 

dansschoenen 

Strakke lage 

staart 

Klaar gaan staan, 

dan muziek aan 

 

 

 

 



 

 

Blok 3: 14.00 - 14.15 uur, tijd verzamelen: 13.30 uur 

 

Groep Les Liedje DANSJA Zelf meenemen Schoeisel Haar Oplopen 

Wo 19.30 u Selectie 1 Hiphop Trainingsjasje   

Baggybroeken 

(Melanie) 

Strakke top (mag kort) Zwarte 

danssneakers 

Wilde hoge staart, 

iets schuin 

Klaar gaan staan, 

dan muziek aan. 

Ma 17.15 u Jumping! 

Kids 2* 

Remix Meiden: 

gekleurd shirt 

Jongens: t-

shirt 

Meiden: Liefst een 

zwarte legging, anders 

een zwarte broek. 

Zwart hemdje voor 

onder shirt. 

Jongens: zwarte broek 

Je aller vrolijkste 

sokken 

Gevlochten, maakt 

niet uit op welke 

manier. 

Klaar gaan staan, 

dan muziek aan. 

Zat 11.00  

en 11.15 u 

Kleuterdans Baby 

Shark mix 

Blauwe tutu 

balletpakjes 

 Blote voeten Twee hoge staarten 

met krullen 

Muziek aan,  

dan oplopen 

Wo 19.30 u Spitzen Belle en 

het beest 

Zwarte 

wikkelrokjes 

Zwart balletpakje 

Roze balletpanty 

Spitzen Balletknot Klaar gaan staan, 

dan muziek aan. 

Ma 18.30 u, 

woe 18.30 u 

woe 19.30 u 

Dansmix, 

streetdance 

6, 7 en 8 en 

selectie 1 

Carnevil & 

Greatest 

Showman 

- Themakleding Zwarte 

dansschoenen 

Twee opvlechten Klaar gaan staan, 

dan muziek aan. 

Di 17.45 u Hip Hop 14+ KDA ft. 

Tinashe 

just say 

Paarse truien 

en 

zonnebrillen 

Witte tops, paarse 

attributen, spijkerjasje, 

enzovoort 

Witte sneakers Hoge strakke staart Klaar gaan staan, 

dan muziek aan.  

 

* Jumping! Kids groep 2: Chimene, Luuk, René en Sabine 


