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Kinderfeestjes
voor 9 jaar en 
ouder

Vanuit onze expertise in het kunst en cultuuronderwijs 
kunnen wij een onvergetelijke dag voor kinderen bezorgen. 
Samen creëren wij een middag waarin zij iets unieks 
beleven en waarin hun fantasie en creativiteit geprikkeld 
wordt. Wij proberen dromen realiteit te maken. Een unieke 
belevenis voor iedereen die wat te vieren heeft!

Dansfeestje S

€220
2 uur

Dansfeestje M

€263
2,5 uur

Dansfeestje L

€305
3 uur
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Wat houd het in?
Een kinderfeestje bij Studio181 draait 
volledig om beleving! Fantasie en dromen 
worden voor een middag werkelijkheid. 
Vanuit onze jarenlange expertise in het 
onderwijs en jeugdtheater creëren we een 
middag vol magic en plezier.

Thema’s
We bieden verschillende soorten thema 
feestjes aan, waarbij de kinderen een 
aansluitende dansworkshop krijgen. De 
studio en tuin worden versierd aan de hand 
van het thema. 

Tijdens het dansen werken we op speelse 
wijze naar een voorstelling toe, waarbij 
fantasie wordt geprikkeld en de kinderen 
veel ruimte krijgen voor eigen inbreng.

Voorstelling
De ouders worden uitgenodigd om 15 
minuten voor het einde van het feest als 
publiek naar de voorstelling te komen 
kijken. Maar let op, vanaf groep 8 merken 
we wel dat kinderen het leuker vinden om 
te worden gefilmd dan om ouders uit te 
nodigen. Filmen kan door een professionele 
cameraman, maar hoeft niet!

Wat gaan we doen?
De middag wordt gesplitst in 2 workshops. 
Tijdens de eerste workshop duiken de 
kinderen het avontuur  van het thema in. Ze 
gaan op in hun fantasie, onderzoeken allerlei 
mogelijkheden en verzinnen oplossingen. 

In de pauze gaan we naar buiten (of naar 
boven als het regent) voor de cadautjes, 
schmink, taart en natuurlijk ook om op de 
trampoline springen. 
Bij de tweede workshop maken we samen 
een choreografie.  

Tot slot mogen de kinderen in de kostuum- en 
kleedkamer boven een kostuum uitkiezen 
om bij het optreden in te dansen.

Kinderfeestjes 9+

Uitbreidingen
Naborrelen in de tuin (per 30 minuten) + €17,50
Vanaf 11 kinderen (uitsluitend voor L) + €25 per uur
Cameraman     + v.a. €100
Catering*     In overleg

* Het is toegestaan om eigen consumpties mee te nemen. Wij 
hebben een ijskast die u kunt gebruiken. Zie ook pagina 6.

Een dag plannen
Een feestje vindt plaats op zaterdag- of zondagmiddag.

Thema’s
Er zijn allerlei soorten thema’s te 
bedenken! Een paar voorbeelden: 
• Battle
• Musical
• Pirates of the Caribbean
• Lady Gaga
• Gangsters en Spionnen
• Michael Jackson/Thriller
• Halloween
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Breakdance,  Rap 
& Graffiti 
Word B-Boy en B-Girl voor een dag 
en volg een breakdance workshop van 
Devris Pondaag, bekend van de Groove 
Kings! De dag wordt afgesloten met een 
dansvoorstelling inclusief rap concert, met 
een graffitimuur als decor.

Extra opties:
• Workshops breakdance, rap en/of graffiti
• Graffiti op t- shirts

9+ Specials

Maak een te gekke lib dub met je vrienden! Een 
libdub is een videoclip waarbij een groep playbackt 
op de muziek. 

Vaak wordt de videoclip zo gemaakt dat het uit 
één doorlopend shot bestaan. Dat vraagt om een 
goede choreografie en goed samenwerken.

Voor een libdub hebben we een cameraman nodig 
die de libdub opneemt, en er daarna een videoclip 
van monteert. Ook andere soorten videoclips vaak 
aansluitend op het thema, zijn natuurlijk mogelijk.

Flashmob
Een flashmob is een dans die je met een 
grote groep heel plotseling doet op een 
openbare plek. Voor omstanders een hele 
leuke ervaring, maar natuurlijk ook voor de 
dansers! Kijk hier eens naar onze flashmob 
in het Sophia Kinderziekenhuis. 
 
Vaak zie je dat iedereen zodra de dans voorbij 
is weer wegloopt alsof er niets is gebeurd. 

In overleg kunnen we een toffe flashmob 
bedenken en eventueel laten filmen door een 
professionele cameraman.

Voor wie niet voor een standaard themafeestje wil gaan, hebben we een aantal specials die uit 
ervaring erg leuk zijn voor kinderen van 9 jaar en ouder. Hieronder worden een paar stoere 
feestjes toegelicht.

Prijsindicatie
• Workshop met een extra ‘specialist’ dansdocent (zoals een 
breakdancer): €110,- per uur.
• Twee workshops (leuk voor grotere groepen) met dansdocent en 
bijv. een breakdance + graffiti docent: €160,- per uur.

Lib dub / Videoclip

https://www.youtube.com/watch?v=bFPq2gEU0xc
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Veelgestelde 
vragen

Zelf meebrengen
Het is toegestaan om eigen 
consumpties mee te nemen. Wij 
hebben een ijskast die u kunt 
gebruiken. In verband met de hygiene 
van de studio willen we u vragen met 
het volgende rekening te houden:

• Drinken meenemen? Zorg voor 
drinkpakjes in verband met beperkte 
ruimte voor afwassen.
• Vergeet niet om ook bordjes en 
servetjes mee te nemen.

Tips voor lekker en zorgeloos eten:
• Geen taart, liever donuts, dat 
kruimelt niet!
• Cupcakes zijn ook een succes
• Fruit werkt altijd goed

Houd er ook rekening mee dat chips 
en chocolade niet zijn toegestaan.

Catering op 
het feestje, 
kan dat?

Wat doe ik als 
ouder?
Als ouder bent u welkom om bij het 
feestje aanwezig te blijven, maar dat 
hoeft niet. Blijft u er wel bij? Dan is het 
leuk om de camera erbij te houden en 
foto’s te maken van al het plezier.

Hoe laat kan een 
feestje beginnen?
Een feestje vindt plaats op zaterdag- of zondagmiddag 
en kan gepland worden na lunchtijd.

Verzorgde catering
Wilt u de catering op het feestje graag 
verzorgd hebben? Dat kan ook! Dit gebeurt in 
samenwerking met 

https://juffrouwvanzanten.com

