
Dancing Queen Party     
 
 

Algemeen  
   
Omschrijving Dancing Queen party Ook fan van de film Honey en Step Up en wil jij net zo 

kunnen dansen als Beyonce? Dans dan gezellig mee op de 
lekkere beats van de Dancing Queen Party en leer 
verschillende hip hop en street dance moves. 

Leeftijdscategorie  8 t/m 12 jaar Deze training is voor meisjes van 8 t/m 12 jaar 
Duur Hip Hop clinic  60 minuten 
 Draaiboek party kist 180 minuten 

Woensdag 13.00 – 14.00 uur en 15.00 – 16.00 uur 
Vrijdag 15.00 – 16.00 uur 

Beschikbaarheid 
dancing queen 
clinic  Zaterdag 13.00 – 14.00 uur, 15.00 – 16.00 en 17.00 – 18.00 uur 
Party omschrijvingen  
Party Prijs  Omschrijving 
1. Party kist 
 

€ 45,00 incl btw 
  

- Draaiboek voor een dancing queen party van 3 uur incl. 
dans spellen, een knutselopdracht en traktatie tips etc 
- Benodigdheden voor de spellen en de knutselopdracht 
- Dancing queen versier-,verkleed- en traktatiepakket  
- Uitnodigingen, kleurplaten en certificaten   
(zie omschrijving inhoud pakketten onder aan de pagina) 
 

2. Dans 
(Hip Hop / street 
dance)   
 

€ 65,00 incl btw  
 
 

- Gecertificeerde sportinstructeur die 1 uur een dans 
training verzorgt op één van onze locatie 
- Dancing queen verkleedpakket (zie omschrijving) 
- Kleurplaten, certificaten en een cd-rom met foto’s  
 

3. Party kist incl. 
een dans clinic 
 

€ 110,00 incl btw  
 
ACTIE: € 95,00 8 kids 

- Gecertificeerde sportinstructeur die 1 uur een dans 
training verzorgt op één van onze locaties 
- Draaiboek voor een dancing queen party van 3 uur incl. 
dans spellen, een knutselopdracht en traktatie tips etc 
- Benodigdheden voor de spellen en de knutselopdracht 
- Dancing queen versier-,verkleed- en traktatiepakket  
- Uitnodigingen, kleurplaten en certificaten   
(zie omschrijving inhoud pakketten onder aan de pagina) 
 

4. All-inclusief 
 

€ 139,50 incl btw - Party zoals omschreven in party 3 inclusief een 
uitgebreid traktatiepakket met een bijpassende taart, luxe 
hapjes en drankjes 
 

Inhoud pakketen  
Pakket  Omschrijving  
Verkleed pakket In dit pakket zitten tiara’s, boa’s en tutu’s, maar het kan eventueel ook wat stoerder 

met bijv: glow armbanden en plak tattoo’s  
Versier pakket Donker roze tafelkleed, paars servies, vlaggenlijn, roze en paarse ballonnen, glitter 

gordijn, disco lichten, een disco bal en een cd-rom met muziek 
Traktatie pakket 1  Cup cake pakket, lollies en roze limonade  
Traktatie pakket 2 Bijpassende dans taart, luxe hapjes en drankjes  

Reserveren kan telefonisch via +31 (0)6 14411451 of per mail via: info@sportactivity.nl 
 


