KINDERFEESTJES BIJ DSJ!
Droom jij ook van een onvergetelijk kinderfeestje? Gezellig met je vriendinnen dansen, makeuppen, knutselen, foto’s maken en lekker gek doen! Dan is dit echt iets voor jou! Lees gauw
verder!
Ben jij binnenkort jarig of pas jarig geweest en ben je op zoek naar een super tof
kinderfeestje? Dan ben je bij ons aan het goede adres. Bij Dance Studio Janien kun je nu ook
een te gek kinderfeestje geven voor al je vriendinnen.
Je kunt kiezen uit twee thema’s een Glamourparty of een Princessparty:

Een Glamourparty gaat als volgt:
Als je binnenkomt met je vriendinnen staat er wat te drinken en wat lekkers op jullie te
wachten. Ondertussen kan de jarige jet haar cadeautjes uitpakken. Daarna leren twee
enthousiaste meiden jullie een stuk dans aan op een lekker vrolijk nummer! Vervolgens
worden jullie opgemaakt als een echte Beauty Queen. Natuurlijk kunnen niet alle kinderen
tegelijk opgemaakt worden, dus de meiden die even moeten wachten kunnen een mooi
slaapmaskertje knutselen. Als jullie er allemaal fantastisch uitzien begint de fotoshoot over
de catwalk. Waarbij er allemaal mooie foto’s van jullie worden gemaakt! Die we na het
kinderfeestje naar de papa of mama van de jarige jet sturen. Nu jullie er toch al zo mooi
uitzien filmen we jullie aangeleerde dans. Dan hebben jullie natuurlijk wel trek gekregen, dus
staat er voor jullie allemaal wat te eten met wat te drinken te wachten.

Een Princessparty gaat als volgt:
Als je binnenkomt met je vriendinnetjes staat er wat te drinken en wat lekkers op jullie te
wachten. Ondertussen kan de jarige jet haar cadeautjes uitpakken. Daarna leren twee
enthousiaste meiden jullie een stuk dans aan op een lekker vrolijk nummer! Vervolgens
worden jullie opgemaakt tot echte prinses! Natuurlijk kunnen niet alle meiden tegelijk
opgemaakt worden, dus de meiden die even moeten wachten kunnen een mooi spiegeltje
knutselen. Dan maken we foto’s van jullie samen en alleen als mooie prinses. Na het
kinderfeestje sturen wij alle mooie prinsessen foto’s naar de papa of mama van de jarige jet.
Daarna filmen we jullie aangeleerde dans. Dan krijgen jullie natuurlijk wel trek, dus staat er
voor jullie allemaal wat te eten met wat te drinken te wachten.
Pssst als je een mooie prinsessenjurk of iets in dat thema hebt, trek het dan aan naar het
kinderfeestje! Wij hebben in de dansstudio ook wat kleding, rokjes, verkleedspullen etc. voor
de kinderen die dat niet in huis hebben.

INFORMATIE OVER DE KINDERFEESTJES:
•
-

Dit is het abonnement:
Het kinderfeestje in het gekozen thema met wat drinken en wat lekkers vooraf en
achteraf poffertjes. Het duurt 2,5 uur en het kost 100 euro.
Je kunt je kinderfeestje op zaterdagmiddag of in een schoolvakantie geven. (Voor de
precieze tijd kunt u contact met ons opnemen.)
De locatie van het kinderfeestje is Handelsweg 10 in Wierden (bij de dansstudio).
Heeft een van de kinderen een allergie? Meld dit even bij ons! Dan regelen wij indien
mogelijk wat anders.
De feestjes zijn te boeken voor kinderen vanaf 4 jaar.
Heb je zelf al een leuk nummer waar je graag een dans op wil leren tijdens je
kinderfeestje? Zeg het aan ons! Wij proberen dit nummer te gebruiken.
Een kinderfeestje bij Dance Studio Janien is voor maximaal 10 kinderen.
Nodig je minder kinderen uit is dat natuurlijk ook geen probleem.
De feestjes zijn voor meisjes bedoeld. (Wil je nou heel graag een jongen uitnodigen
mag dat natuurlijk, maar meld dit wel even!)
Kinderfeestjes te boeken vanaf 1 September. In verband met de Coronamaatregelen.
Voor meer informatie of een boeking mail gerust naar: info@dancestudiojanien.nl

We hopen je snel te zien!
Liefs Maud en Pien van team DSJ.

