
 

Beste deelne mer, 
 

 

De zomer is in aantocht en dat  betekent dat  DanceBootcamp 2021 voor de deur staat. 

In dit document vind  je alle belangrijke informatie omtrent DanceBootcamp. Niet  alleen 

krijg  je een  kijkje in het programma van  deze  zomer, ook  zullen we je informeren over 

hoe  je je het beste kunt voorbereiden en wat  je allemaal mee  moet nemen. 
 

 

Ga je naast DanceBootcamp ook  op MusicalCamp, MuziektheaterKamp, 

TheaterM astercla ss, SingerSongwritercam p of VocalM asterclass ? Dan  ontvang je 

hiervan apart alle benodigde informat ie. 

Heb  je naar aanleiding van  dit document nog  vragen? Dan  kun  je natuur lijk altijd 

contact met ons  opnemen. 
 

 

Wij hopen dat  je uitkijkt naar de zomer en zin hebt om aan  je dans skills  te werken. 

De docenten en het  team zijn er klaar voor! 
 
 
 

Groetjes, 

Namens het gehele team, 
 

 

Lieke van Loon 

Uitvoerend producent StageCenter



Algemene informatie 
 
 

Alle belangrijke informatie hebben wij verzameld in dit document. Heb  je vragen? 

Neem dan  gerust contact met  ons  op. 
 
 
 

Online inchecken 

Vanaf 48  uur  tot 24 uur  voor aanvan g van  het  kamp is het mogelijk om  online in te 

checken. Tijdens het  check-in proces beantwoord je diverse vragen omtrent o.a. 

gezondheid, actuele contactgegevens, etc. Vanaf 48  uur  voor aanvang beschikbaar 

op https://stagecenter.nl/inchecken-dancebootcamp-2/ 

 

Let op: het is vanwege huidige maatregelen momenteel verplicht om online in te 

checken. 
 
 
 

Aankomst- en vertrek 

Dit jaar  werken we volgens een  ‘kiss & ride’-systeem in verschillend e tijdslots. Helaas 

is het  dit jaar  niet  mogelijk om iedereen op het  terrein te verwelkom en en daarbij de 

1,5  meter afstand tussen mensen te waarborgen. Daarom is gekozen voor dit ‘kiss & 

ride’-systeem. Ouders mogen dus helaas niet mee het terrein op. 
 

 

De aankomst- en vertrektijd moet bij inchecken worden gereserveerd. 

De tijden waar je uit kan  kiezen liggen tussen de 14.00 en 15.00 
 

 

Het  adres van  het  kampterrein; Klokke nla an 37,  5175 nv Loon op Zand. 
 
 

 

Openbaar vervoer 

Het  openbaar vervoer in en rondom Loon op Zand is zeer  beperkt en raden we om die 

reden dan  ook  af te gebruiken. De dichtstbijzijn de bushalte is ongeveer 25 minuten 

lopen. Zorg ervoor dat iemand je brengt. 
 
 
 

Slapen 

Op  DanceBootca mp slaap je in een  normaal bed. Met de huidige 1,5  meter regels 

moeten wij bedden ver uit elkaar zetten. Je dient enkel een  hoeslak en, slaapzak en 

kussen mee  te nemen.

https://stagecenter.nl/inchecken-dancebootcamp-2/


 

Maaltijden 

Als vanzelfs preke nd zijn alle maalt ijden inbegrepen. Koffie, thee, limonade en water zijn 

gedurende de hele  dag  beschikbaar en ’s avonds worden er diverse snacks 

geserveerd. 

 
Allergieën 

Heb  je een  voedsel allergie? Of andere allergieën waar rekening mee  gehouden moet 

worden? Laat het  ons  weten. 
 
 
 

Handige meeneemlijst 

Op  www.stagecenter.nl/documenten vind  je een  handige meeneem lijst. Lees  deze 

goed door. 
 
 
 

Overblijven tussen kampweken 

Mogelijk heb  je meerdere weken geboekt. In de tijd tussen het afsluiten van  de eerste 

week en begin van  de volgend e week verblijf je op het  kampterrein. Na het  vertrek van 

de andere deelnem ers is er even tijd voor wat  rust  en ontspanning om  goed aan  je 

tweede week te kunnen beginn en. ’s Avonds is er uiteraard lekker eten voor je, 
drinken we een  drankje bij het  kampvuur en mag  je de volgende ochtend lekker 

uitslapen. In de middag komen deelnem ers voor de nieuwe week aan  op het  terrein. 

Het is ook  tussen de kampweken door niet  toegestaan om het  kampterrein te verlaten. 

 
Thuisblijvers 

Heeft u vragen of moet u ons  bereiken tijdens het  kamp? Stuur een  e-mail naar 

info@stag ecenter.nl. In geval van  nood kunt u telefonisch contact opnemen met Marc 

Ramaekers op telefoonnummer +31(0)6 266 251 08.  Vanwege huidige maatregelen is 

bezoek dit jaar  helaas niet  mogelijk. 
 

 

Lesprogramma 
 

 

Tijdens de kampweek krijg  je les in dansstijlen als hiphop, jazz,  modern, showda ns en 

een  dansproductie. Je begint de dag  met  een  warming-up en sluit af met een  cooling 

down. Het programma wordt aangevuld met  een  gastdocent en een  leuk 

randprogramma.  Je hoeft voor DanceBo otc amp niets voor te bereiden. 

http://www.stagecenter.nl/documenten
mailto:info@stagecenter.nl

