
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DSM SEIZOEN 2021-2022 
 

DSM staat voor, Dans, Show & Musical. Dans is onze hoofdiscipline, we bieden verschillende soorten stijlen aan. 
Peuterdans voor de allerjongsten vanaf 2,5 jaar, Kleuterdans vanaf 4 jaar en Showmusical vanaf 6 jaar. Na deze 
laatste stijl te hebben ‘doorlopen’. Kunnen de leerlingen gaan kiezen uit een bepaalde stijl; Klassiek Ballet, 
Zang/Musical, Urban, Modern, Dance Hall, Female Hip-hop of verder te gaan met Showmusical. 
 
Show geven we ieder dansseizoen in de Stadsschouwburg Velsen. We noemen dit onze eindvoorstellingen. We 
geven altijd een middagvoorstelling (14.00 uur) en een avondvoorstelling (19.30 uur) waar de leerlingen aan u 
kunnen laten zien waar zij het gehele jaar aan gewerkt hebben. Ieder jaar gieten we onze show weer in een ander 
thema. Dit seizoen geven we maar liefst twee keer eindvoorstellingen weg; in januari en juni. Hier hebben we 
voor gekozen, omdat we de afgelopen twee seizoenen i.v.m. corona geen eindvoorstellingen hebben kunnen 
geven. We hechten veel waarde aan het kunnen laten zien van onze talenten op het toneel en proberen daarom 
ook tijdens het seizoen verschillende optredens te plannen voor de Dansklassen en reguliere lessen. 
 
In de afgelopen jaren hebben we onze discipline ook uitgebreid naar Musical. Naast dansen, is zingen en acteren 
ook een grote passie van onze studio. We bieden lessen aan in Zang/Musical waar deze combinatie wordt 
gelegd. Ook tijdens onze voorstellingen zult u zien dat musical een belangrijk onderdeel speelt. Er loopt altijd 
een rode draad door onze voorstelling en we proberen tijdens de choreografieën ook aandacht te besteden aan 
presentatie en uitstraling.  
 
 
SELECTITEAMS 
Naast onze reguliere lessen bieden we ook lessen aan binnen onze ‘Selectieteams’. Dit team geeft leerlingen de 
kans om, minimaal, 3 uur in de week bij ons dansles te volgen. Talent, plezier en doorzettingsvermogen is het 
waar het bij de selectieteams om gaat. Leerlingen die later wellicht het ‘dansvak’ in willen, maar ook voor 
leerlingen die dansen heel erg leuk vinden en op een hoger niveau samen beter willen worden. We hebben drie 
selectieteams, die vooral zijn geselecteerd op leeftijd en niveau: selectieteam 10+, selectieteam 14+ en 
selectieteam 18+.  Voor deelname aan een team dienst eerst een auditie gedaan te worden. Je draait dan de 
normale lessen mee om te kijken of je binnen het team past, talent en doorzettingsvermogen hebt. 
 
 
DE ALLER KLEINSTEN 
Dansen kan bij DSM al vanaf 2,5 jaar. Officieel heet dit nog ADV, algemene dansante vorming. We krijgen veel de 
vraag of ouders er de eerste les bij mogen zijn. We begrijpen dit heel erg goed, maar doordat er iedere week wel 
proeflessers zijn, zouden er dan ook iedere week ouders bij zijn. Uit ervaring is gebleken alle andere peuters en 
kleuters dan ook graag naar hun mama en/of papa zouden willen en u begrijpt het al.. dat wordt dan iedere week 
weer huilen. Daarom vragen we u, hoe moeilijk dat ook is, meteen afscheid te nemen. De laatste 10 minuten van 
de eerste les kunt u rustig naar binnen lopen en een kijkje nemen in de les en zien hoe uw dochter en/of zoon de 
les ervaart. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
HANDIG OM TE WETEN 
De regels die we hieronder hebben opgesteld zijn niet ‘streng’ bedoeld, maar dragen we aan om er zo met 
elkaar voor te zorgen dat er in de dansstudio een prettige sfeer hangt.  
 

§ Omkleden kunnen de leerlingen in ons omkleedlokaal. 
§ Het is niet nodig om eerder dan 10-minuten van tevoren aanwezig te zijn.  
§ Graag zoveel mogelijk thuis al omkleden. 
§ De leerlingen mogen hun jas ophangen op de kapstok, hun schoenen onder de bankjes plaatsen en hun 

kleding in hun eigen tas op het bankje bewaren.  
§ We hechten veel waarde aan het netjes omgaan met je eigen en andere spullen. Leerlingen die met 

opzet niet netjes omgaan met hun eigen of andermans spullen zullen we aanspreken op zijn en/of haar 
gedrag.  

§ Sleutels en/of mobiele telefoons kunnen bewaard worden bij de Dansdocenten. Deze liever niet in het 
omkleedlokaal laten liggen. 

§ Het is niet verstandig om waardevolle eigendommen meenemen naar de les. DSM is niet aansprakelijk 
voor diefstal en/of schade van deze eigendommen.  

§ Eten is niet toegestaan in de Dansstudio. Een flesje water mag altijd! J 
§ Er gelden kledingvoorschriften voor iedere zang en/of dansles. Zie onze website voor de 

kledingvoorschriften per lesuur: www.dansstudiomichelle.nl.  
§ Zonder danskleding kan de docent een leerling in de les weigeren. Dansen in bijvoorbeeld je 

spijkerbroek beweegt moeizaam en veroorzaakt vaker een blessure en dat willen wij voorkomen. Ook 
vragen we de haren naar achter te binden, in een knot of staart, zodat je haar ook geen belemmering 
kan zijn tijdens het volgen van je les. 

§ Afmelden voor een les kan door ons afmeldsysteem, onder aan onze website, in te vullen. Dan komt de 
afmelding direct bij ons binnen.  

§ De laatste lessen voor de eindvoorstelling zijn verplichte lessen. Ook de doorloop & generale repetitie 
zijn verplichte repetities. Schrijf ze daarom nu alvast op in uw agenda.  

 
 
BELANGRIJK VOOR IN DE AGENDA 
Schrijf ze alvast op in uw agenda. De belangrijke data van dit seizoen en tevens verplichte repetities voor onze 
leerlingen:  
Eindvoorstelling Januari 
Zondag 9 januari  : Doorloop in gymzaal de Weid 
Vrijdag 14 januari  : Generale Repetitie Stadsschouwburg Velsen 
Zaterdag 15 januari  : Middag- en Avond eindvoorstellingen in de Stadsschouwburg Velsen 
    
Eindvoorstelling Juni 
Zondag 12 juni  : Doorloop in gymzaal de Weid 
Vrijdag 17 juni  : Generale repetitie in de Stadsschouwburg Velsen 
Zaterdag 18 juni  : Middag- en Avond eindvoorstellingen in de Stadsschouwburg Velsen 
Zondag 19 juni  : Eventueel extra middagvoorstelling in de Stadsschouwburg Velsen 
 

ONTVANGT U NOG GEEN NIEUWSBRIEF? 
Wilt u wel op de hoogte blijven van onze laatste nieuwtjes, informatie omtrent de studio, activiteiten en 
belangrijke data, maar ontvangt u nog geen nieuwsbrief? Stuur dan een mailtje naar: info@dansstudiomichelle.nl  

U kunt ons ook volgen via Facebook of Instagram! 

Voor verdere vragen of onduidelijkheden kunt u altijd een mail sturen en zijn wij iedere werkdag, na 15.00 uur, 
telefonisch bereikbaar op het telefoonnummer: 06-12977267.  

Dansende groetjes en hopelijk tot snel! 
Het team van DSM 
Dansstudio Michelle  
www.dansstudiomichelle.nl  
info@dansstudiomichelle.nl  
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