
JDV CAN DANCE 2017 

 
Algemene informatie 
Generale repetitie: vrijdag 16 juni  
JDV Can Dance: zaterdag 17 juni  
Locatie: Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145  
 
Twee voorstellingen 

- Middagvoorstelling:  12.00u – 15.30u (ongeveer) 
- Avondvoorstelling:  18.00u – 21.30u (ongeveer) 

De zaal gaat een half uur van te voren open. 
 
Tickets 
Tickets gekocht vóór 1 juni:   € 8,- 
Tickets gekocht vóór 12 juni:  € 10,- 
Tickets na 12 juni/aan de deur:  € 12,- 
 
Tickets kunnen als volgt besteld worden: 

- Bij jouw lesgever d.m.v. het inschrijfformulier 
- Mailen naar info@jaysdancevision.nl  

 
Ook zal het dit jaar mogelijk zijn om een specifieke zitplaats te reserveren. Deelnemers 
hoeven geen ticket te bestellen en komen gratis binnen. Er is één rij stoelen voor de 
deelnemers gereserveerd, waarop men kan afwisselen.  
 
Deelname 
Voor de deelnemers valt er aan van alles en nog wat deel te nemen:  

- De show met je lesgroep (oefenen in les en generale repetitie) 
- De afsluiter met alle deelnemers (oefenen in les, 1 extra training en generale 

repetitie) 
- Kids show (voor dansers t/m Hiphop Kids /Queen Beatz)  
- Adult show (voor dansers vanaf Teens en ouder) 

 
Let op: 
Wanneer je aan de Kids show of Adult show wilt deelnemen, kan dit alleen wanneer: 

- Je bij de training van zaterdag 10 juni bent geweest 
- Je bij de generale repetitie bent van 16 juni 
- Je minimaal één van de andere trainingen aanwezig bent geweest.  
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Generale repetitie Vrijdag 16 juni 
Locatie: Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145 
  
• De afsluiter is naar voren gezet, zodat ieder na de repetitie van hun laatste dans naar 

huis kan. Bij de voorstellingen zal de afsluiter uiteraard aan het einde van de show 
plaatsvinden. 

• Neem bij de generale repetitie al je kleding mee! 
• Als je deelneemt aan de Kids- of Adult show, dien je perse aanwezig te zijn.  
• Al onze lessen die normaal op vrijdag plaatsvinden, vallen uit i.v.m. de generale repetitie.  
  
Bijbehorende tijdschema generale repetitie: 
17.45u   Opening 
18.00u  Iedereen aanwezig 
18.05u  Afsluiter 
18.15u   Dancehall woensdag 19.00u 
18.20u   The Legends 
18.23u   Unexpected 
18.30u   Dancehall Teens donderdag 
18.35u   Hiphop Teens zaterdag 
18.45u   Dancehall woensdag 20.00u 
18.50u  DanceFit 
19.00u  Fusion show 1 
19.05u  Kids show 
19.25u  Hiphop Youth 
19.30u  Sarah & Lotte 
19.32u  Dancehall gezamenlijk 
19.45u  Kidsdance  
19.55   Vybz 
20.05   Dancehall Teens dinsdag 
20.10   Hiphop Kids zaterdag 
20.20u  Hiphop Adults maandag 
20.25u  Adults show 
20.45u  Hiphop Kids woensdag 
20.50u  Queen Beatz techniektraining 
21.00u  Dancehall dinsdag 
21.05u  Hiphop Teens vrijdag 
21.10u  Queen Beatz 
21.15u  Fusion show 2 
21.20u  klaar 
 
 
 
 
 
 
 
 



JDV Can Dance – Zaterdag 17 juni  
- Dansers graag een kwartier voor start van de voorstelling aanwezig zijn: 11.45u voor 

de middagvoorstelling; 17.45u voor de avondvoorstelling. 
- Wanneer we na de middag voorstelling naar huis gaan, doe je er verstandig aan om 

even te ‘chillen’ en zo weer energie op te doen voor de avond voorstelling. 
- Zorg voor een mooi make upje! 
- De volgorde van de optredens zal hetzelfde zijn als op 16 juni, alleen de tijdsindeling 

verschilt. 
  
Middag voorstelling                                                  Avond voorstelling 
Deur open:   11.30u                                   Deur open:           17.30u                                   
Start blok 1:           12.00u                                   Start blok 1:         18.00u 
Pauze 1:                 12.40u                                   Pauze 1:                18.40u 
Start blok 2:          12.55u                                   Start blok 2:         18.55u 
Pauze 2:                 13.45u                                   Pauze 2:                19.45u 
Loterij:                    14.05u                                   Loterij:                   20.05u 
Start blok 3:          14.25u                                   Start blok 3:         20.25u 
Einde:                     15.10u                                   Einde:                    21.10u 
 
Kleding JDV Can Dance – Lesdansen  
Hieronder volgt per groep een overzicht betreffende de kleding.  
Let op: indien je danst in een show-of wedstrijdcrew of deelneemt aan de opening, afsluiter, 
Kids show of Adult show, dien je ook bij het kopje ‘Kleding JDV Can Dance – Speciale shows’ 
te kijken.  
 
Kidsdance donderdag 18.00u en zaterdag 10.00u (Naomi) 

- Zwarte broek 
- Witte of zwarte schoenen 
- Jongens: blauw shirt 
- Meisjes: rose shirt 

 
Hiphop Kids zaterdag 11.00u (Naomi) 

- Zwarte broek 
- Witte bovenkant 
- Spijkerjasje of leren jasje 
- Witte schoenen 
- Bandana in kleur naar keuze 

 
Hiphop  Kids woensdag 18.00u (Xandrine) 

- Zwarte broek 
- Spijker jasje of spijkerrok  
- Wit shirt 
- Witte schoenen 
- Kleur aanbrengen d.m.v. bandana’s  

 
Queen Beatz Techniektraining – zaterdag 10.30u (Jesse) 

- Combinatie van spijker/zwart/wit 
 



 
Hiphop Teens vrijdag 17.30u (Jesse) 

- Zwarte broek of kort spijkerbroekje 
- JDV trui 
- Witte schoenen 

  
Hiphop Teens zaterdag 11.30u (Jesse) 

- Kort spijkerbroekje 
- Zwarte top 
- Witte of zwarte schoenen 

 
Dancehall Teens dinsdag 18.00u (Ivana) 

- Zwarte legging  
- Neon rose truitje 
- Voor de gezamelijke show met alle Dancehall groepen (Colouring This life):  

o Een mix van zwart/wit/spijker 
 
Dancehall Teens donderdag 19.00u (Naomi) 

- Eigen creatie 
- Voor de gezamelijke show met alle Dancehall groepen (Colouring This life):  

o Een mix van zwart/wit/spijker 
 
Hiphop Youth zaterdag 12.30u (Ivana) 

- Zwarte legging Unexpected 
- Witte sportbh 
- Zwart leren jasje 
- Streepjes shirt zwart/wit 
- Witte schoenen 

 
Dancehall Adults dinsdag 19.00u (Jeannine) 

- Een combinatie van de kleuren zwart, wit en spijker. De een draagt een kort broekje, 
de ander een legging (is afgesproken in de les). 

- Hierbij combineer je het felgekleurde sporttopje.  
- Voor de gezamelijke show met alle Dancehall groepen (Colouring This life):  

o Een mix van zwart/wit/spijker 
 
Dancehall Adults woensdag 1 - 19.00u (Jeannine) 

- Cheyenne, Chyara, Destiny: 
o Jeans kort broekje 
o Zwart boven 
o Rode accenten 

- Angèle, Anne, Teddy: 
o Zwarte legging 
o Rood shirt 
o Jeans boven 

- Voor de gezamelijke show met alle Dancehall groepen (Colouring This life):  
o Een mix van zwart/wit/spijker 



 
Dancehall Adults woensdag 2 - 20.00u (Jeannine) 

- Zwart kort broekje 
- Witte bovenkant 
- Witte schoenen 
- Rood geruite blouse 

 
Hiphop Adults maandag 20.00u (Jeannine) 

- Legging van wedstrijdcrew Blueprint Crew 
- Zwarte bovenkant, waarbij ieder ervoor zorgt dat de gele band van de legging 

zichtbaar is. 
- Zwarte schoenen 

 
DanceFit maandag 21.00u, dinsdag 21.00u en donderdag 20.00u (Jeannine, Naomi, Thessa) 

- Een combinatie van de kleuren zwart, wit en rood.  
 

Kleding JDV Can Dance – Speciale Shows   
Opening 

- Queen Beatz 
o Onderste truitje zwart: korte mouw of spaghetti bandjes 
o Over dit zwarte shirtje een wit shirtje 
o Daar overheen een zwart shirtje, waarbij dit shirtje het witte shirtje bedekt.  

- Vybz 
o Spijkerbroek 
o Witte bovenkant 

- ‘Slechte’ kant 
o Zwarte broek 
o Rood showcrew shirt 

- ‘Goede’ kant 
o Spijkerbroek 
o Witte bovenkant 

 
Afsluiter 

- Combinatie van zwart/wit/rood 
 

Kids show (Naomi & Thessa) 
- Kidsdance en Hiphop Kids woensdag: 

o Zwarte broek 
o Wit shirt 

- Hiphop Kids zaterdag en Hiphop Teens vrijdag: 
o Zwarte broek 
o Zwart shirt 
o Wit shirt 
o Legerjasje 

- Queen Beatz: 
o Zwarte broek 
o Legerjasjes van groep 



o Wit shirt 
- Vybz: 

o Zwarte broek 
o Wit shirt 
o Legerjas vanuit JDV 

 
Adult show (Jesse & Xandrine) 

- Zwarte broek 
- Witte bovenkant, lichte spijkerstof 
- Witte schoenen 
- Accenten met rood (bandana, riem, schoenen, etc.) 

 

Queen Beatz, The Legends, Vybz, Unexpected & Fusion  
- Eigen show/wedstrijdcrew kleding 

 

 
 


