
      JDV Can Dance 2018 
 
 
 
JDV Can Dance 2018  
 
Wanneer:  Vrijdag 6 juli (generale repetitie) en zaterdag 7 juli 
Waar:   Cultuurhuis, Heerlen  
Adres:   Sittarderweg 145, 6412 CD Heerlen 
 
Voorstellingen 

1. Middagvoorstelling:  11.00u-15.00u  
2. Avondvoorstelling:  18.00u-22.00u  

 
Tickets 
Tickets kunnen gekocht worden door het gekregen inschrijfformulier in te vullen of door 
contact op te nemen met Jeannine: info@jaysdancevision.nl of 0645240612!  

- Tickets gekocht vóór 18 juni   € 8,- 
- Tickets gekocht vóór 2 juli:   €10,- 
- Tickets na 2 juli en aan de deur:  €12,- 

o Vanaf gezinslid 3 gratis toegang 
o Kinderen tot 5 jaar gratis toegang 
o Deelnemers gratis toegang 

 
Deelname mogelijkheden  
Als deelnemer aan JDV Can Dance kun je deelnemen aan drie verschillende onderdelen: 

1. Les-show (deze wordt in de les gemaakt)  
2. Opening en afsluiting (hiervoor zal een aparte training plaatsvinden)  
3. Speciale show (Kids- & Adult show, hier zijn extra trainingen voor)  

 
Inschrijven  
Je kunt je voor JDV Can Dance inschrijven door het ontvangen inschrijfformulier in te vullen 
en in te leveren bij jouw lesgever.  
 
Belangrijke data  
Vr 08 juni:  19.00u-20.30u – De Doom  Adult show (Vybz, Youth & Adult groepen) 
Za 09 juni:  13.00u-14.30u – De Doom  Kidsshow (Kidsdance, Kids & Teens groepen) 
Vr 22 juni:  19.00u-20.30u – De Doom  Adult show (Vybz, Youth & Adult groepen) 
Za 23 juni:  13.00u-14.30u – De Doom  Kidsshow (Kidsdance, Kids & Teens groepen) 
Do 28 juni:  18.00u-19.00u – Palemig  Opening JDV Can Dance 
Vr 29 juni:  19.00u-20.30u – De Doom  Adult show (Vybz, Youth & Adult groepen) 
Za 30 juni:  13.00u-14.30u – De Doom  Kidsshow (Kidsdance, Kids & Teens groepen) 
Vr 06 juli:  18.00u-22.00u – Cultuurhuis     GENERALE REPETITIE 
Za 07 juli: JDV Can DANCE  
 
 



Belangrijke opmerkingen 
- Deelname kan alleen wanneer je deelneemt aan beide voorstellingen  
- Voor de Kidsdance groep zullen de shows zo gepland worden dat ze binnen 2 uur 

klaar zijn, zodat zij eventueel eerder naar huis kunnen. 
- Deelname aan de extra shows kan alleen wanneer je de laatste training (vrijdag 29 

juni of zaterdag 30 juni) EN de generale repetitie van 6 juli aanwezig bent. 
- Er zijn meerdere kleedkamers. Tijdens de generale repetitie zal de indeling bekend 

worden gemaakt.  
- Het is mogelijk om zelfstandig tussen de shows door in het gebouw te blijven. We zijn 

aan het kijken naar mogelijkheden voor eten: hierover volgt nog informatie. 
- JDV probeert aan zoveel mogelijk punten te denken. Is er iets niet duidelijk? Geef dat 

dan vooral aan! 
- Als deelnemer hoef je geen ticket te bestellen.  

 
Mochten er vragen zijn dan horen wij dit graag!  
 


