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Dansschool D.I.O.P. startte enkele jaren geleden met het aanbieden van musicaldanslessen. 
Dit bleek een groot succes, alle groepen waren immers volzet. We breidden ons 
musicalaanbod uit en boden musicalkampen aan waar we ons naast dans toespitsten op 
zang en acteren. Ook dit sloeg aan. Vanaf september 2019 boden we een volwaardige 
musicalopleiding aan. Wekelijks volgden onze leerlingen dans-, zang- en acteerlessen en dit 
mondde uit in een heuse musical met kostuums, attributen en decor. Eind februari 2020 
gaven we 3 voorstellingen van “Belle en het Beest JR” waarop we in totaal maar liefst 550 
kijklustigen mochten verwelkomen. Het was een groot succes! De passie en het plezier 
straalden van onze leerlingen af. Hun fantastische inzet en hun dans-, zang- en acteerwerk 
werd aangevuld met prachtige kostuums en decor. 
 
Mede door dit succes breidden we onze musicalafdeling in 2020 verder uit en startten we 
met een volwassenenafdeling. Hierdoor kregen onze volwassen musicaldansers vanaf dan 
ook de mogelijkheid om zang- en acteerlessen te volgen. Ook met hen werken we naar een 
musicaloptreden toe.  

INFOBUNDEL MUSICALGROEPEN 
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 LESSEN 

 

Musical startklas (°2014-°2015) 
 
De lessen gaan iedere zaterdag door tussen 13.00 u en 14.00 u. De leerlingen zullen elke les 
aan 1 onderdeel werken: zang, dans of drama/toneel. Zo komt er steeds een ander 
onderdeel van musical aan bod. Naar het einde van het dansjaar zullen ze toewerken naar 
het combineren van de drie disciplines binnen 1 les. 
 
 
 

 
 
 
 
Musical 1, 2 en 3 (°2007-°2013) 
 
De lessen gaan iedere zaterdag door tussen 9.30 u en 12.40 u. De leerlingen worden tijdens 
de eerste weken ingedeeld in 3 groepen volgens leeftijd en niveau. Nadien kunnen deze 
groepen wijzigen naar gelang de rolverdeling in de musical waar we naartoe werken. De 
groepen zullen afwisselend een uur zang, dans en drama/toneel krijgen. 
 
 
 

 
 
 
 
Musical 4 en 5 (°2006 of vroeger) 
De lessen gaan iedere maandag door tussen 19.45 u en 21.45 u. De leerlingen krijgen 
afwisselend - en al dan niet in groepjes - zang, dans en drama/toneel.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Start lessen: zaterdag 4 september 

Locatie: Klimop - Krommestraat 7, 9160 Lokeren 

Inschrijven: via onze website www.dansschooldiop.be/inschrijvingen 

 

 

Start lessen: zaterdag 4 september 

Locatie: Klimop - Krommestraat 7, 9160 Lokeren 

Inschrijven: via onze website www.dansschooldiop.be/inschrijvingen 

 

 

Start lessen: maandag 30 augustus 

Locatie: SHO - Stommestraat 2, 9160 Lokeren 

Inschrijven: via onze website www.dansschooldiop.be/inschrijven 
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 INSCHRIJVINGSGELD 

 

Prijzen voor Musical startklas 
 

Musical startklas 
 

Volledig dansjaar 1ste semester 2de semester 

Dans, Zang en drama (1u) €155 €75 €90 

1 extra groep  €285 €150 €180 

1 extra groep  €360 (Formule niet 
mogelijk) 

(Formule niet 
mogelijk) 

ALL-IN (4u of meer)* €410 (Formule niet 
mogelijk) 

(Formule niet 
mogelijk) 

*Opgelet: de all-in formules zijn exclusief wedstrijdgroepen en pointes 

 
Prijzen voor Musical 1, 2 en 3 
 

Musical kids 
 

Volledig dansjaar 1ste semester 2de semester 

Dans, Zang en drama (3u) €360 €165 €205 

1 extra groep  €480 (Formule niet 
mogelijk) 

(Formule niet 
mogelijk) 

1 extra groep  €565 (Formule niet 
mogelijk) 

(Formule niet 
mogelijk) 

ALL-IN (6u of meer)* €615 (Formule niet 
mogelijk) 

(Formule niet 
mogelijk) 

*Opgelet: de all-in formules zijn exclusief wedstrijdgroepen en pointes 
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Prijzen voor Musical 4 en 5 
 

Musical 16+ en Volw 
 

Volledig dansjaar 1ste semester 2de semester 

Dans, Zang en drama (2u) €285 €130 €165 

1 extra groep  €405 (Formule niet 
mogelijk) 

(Formule niet 
mogelijk) 

1 extra groep  €490 (Formule niet 
mogelijk) 

(Formule niet 
mogelijk) 

ALL-IN (5u of meer)* €540 (Formule niet 
mogelijk) 

(Formule niet 
mogelijk) 

*Opgelet: de all-in formules zijn exclusief wedstrijdgroepen en pointes 

 

 VOORSTELLINGEN 

 

Musical startklas 
Doen mee aan een toonmoment. 

Meer informatie volgt later. 

Musical 1, 2 en 3 

Tijdens de krokusvakantie 
organiseren we onze musicalweek. 
Tijdens de periode van 28 februari 
t.e.m. 3 maart hebben de 
leerlingen hun podiumrepetities en 
in het weekend van 4 t.e.m. 6 
maart spelen ze de 
musicalproductie. 
 

Musical 4 en 5 
 
Tijdens de periode van 9 t.e.m. 12 mei hebben de leerlingen hun podiumrepetities en in het 
weekend van 13 t.e.m. 15 mei spelen ze de musicalproductie. 
  

Alle groepen 

 
Alle groepen zullen ook samen toewerken naar een revue show in de herfstvakantie (1 t.e.m. 7 

november). Dit ten voordele van de musicalproducties die later dat dansjaar zullen doorgaan.  
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COMMUNICATIE 

 

We beschikken over facebookgroepen waarin we belangrijke informatie delen zoals les- en 
repetitieplanningen, teksten, dansfilmpjes... Het wordt ten zeerste aangeraden lid te zijn van 
deze groep zodat we kort op de bal kunnen communiceren met onze leden en/of hun 
ouders. Indien dit voor u niet mogelijk is, gelieve contact op te nemen met 
dansschooldiop@hotmail.com. Algemene communicatie over de dansschool gebeurt steeds 
via mail of via onze nieuwsbrief. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 LESMATERIAAL 

 

Voor zang en toneel hebben de leerlingen tijdens de lessen een pennenzak nodig met 
volgend materiaal: 
 

» potlood,  

» slijper met potje,  

» gom,  

» balpen, 

» fluostift. 

  



6 
 

Dansschool D.I.O.P. vzw – Nijsstraat 24, 9160 Lokeren - BE 0660.628.002 -  
REA Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde -   

www.dansschooldiop.be 

 REGLEMENT MUSICALGROEPEN 

 
Het reglement voor de musicalgroepen is een aanvulling op het algemeen reglement van 
Dansschool D.I.O.P. Beiden dienen te allen tijde nageleefd te worden. Je kan ze steeds 
raadplegen op onze website www.dansschooldiop.be. 
 

Aanwezigheden 
 
We verwachten dat je steeds in alle lessen aanwezig bent en we vragen volledige inzet. 
Indien je door omstandigheden de les niet kan volgen, dan laat je dit steeds vooraf weten via 
de Facebook groep. 
 
Uitzonderingen 
» Ziekte en kwetsuren 
   Ziekte dient zo snel mogelijk te worden gemeld. Indien je een kwetsuur hebt opgelopen, 
   verwachten we dat je in de lessen aanwezig bent in clubkledij zodat je niets mist. 
» Schoolreizen 
   Schoolreizen/uitstappen dienen een maand op voorhand te worden gemeld. 
 
 

Elk project wordt afgewerkt 
 
Dansschool D.I.O.P. werkt projectmatig. Dit wil zeggen dat er steeds naar een voorstelling 
toegewerkt wordt. Omdat dit heel wat organisatie inhoudt, kunnen we het ons niet 
veroorloven om leden te verliezen tijdens een project.  
Wij verwachten dan ook van onze musicalleden dat ze elk project afwerken. Wie om een 
bepaalde reden zou willen stoppen met de musicalopleiding kan uitstappen wanneer het 
lopende project is afgerond.  
 

Clubkledij 
 
Tijdens de musicallessen geldt dezelfde clubkledijregel als tijdens de andere lessen van 
dansschool D.I.O.P. Dit wil zeggen dat het dragen van een bovenstuk van de dansschool en 
een donkere (bij voorkeur zwarte) legging of sportbroek verplicht is. 


