
En het seizoen zit er op! Met Utopia hebben we een prachg einde gegeven 
aan een mooi seizoen, met veel bekende gezichten en een aantal nieuwe. 
Een speciaal woord van dank voor de mensen zonder wie er geen voorstelling 
zou zijn geweest: 

De dansers 

De pappa’s en de
mmamma’s
De docenten

Alle stagiairs

Percussionisten
o.l.v. Folkert Buis
Alle zangers en
zangeressen
GGrime & kap o.l.v. 
Mart Gierkink
De hulptroepen
Go-fietsservice
TV Enschede FM

Ellen & Dorean
Het Wilminktheater

EEen aantal mensen willen we in het bijzonder in het zonnetje zeen:
Johan

Nisha, Chrisna & 
Marjolein
Liesbeth

Leonie

Wat hebben jullie hard gewerkt en wat zijn we trots op 
jullie. Petje af!
Ooit gaan ze beseffen wat je allemaal voor ze over hebt!

Dank voor het mooie jaar, want zonder jullie is er geen 
dansschool.
Fijn dat jullie dit jaar deel hebben uitgemaakt van het 
FFocus!-team.
Dank je wel voor jullie bijdrage. Live gee net die extra 
dimensie!
Hoe gaaf om een dansvoorstelling met live zang nog 
levendiger te maken. Heel erg bedankt allemaal!
Wat fijn dat jullie iedereen er stralend uit lieten zien. 

Zowel voor als achter de schermen. Jullie zijn onmisbaar.
FFijn dat jullie geholpen hebben met het vervoeren!
Dank dat we jullie apparatuur mochten gebruiken voor
de videoregistrae.
Dank voor het vastleggen van onze voorstelling!
We hebben weer genoten van jullie professionaliteit en 
gastvrijheid. En van de nieuwe techniek. Speeltuin!

ICT, administrae, decor, dé film, humor en sarcasme... 
wwe kunnen niet zonder. Thanks! 
Op en naast de dansvloer aljd behulpzaam. Zo fijn om 
op jullie te kunnen vertrouwen.
Wat zouden we toch zonder jou moeten? Dank je wel 
voor al je hulp bij het maken van de kostuums en in 
de studio. 
Lijstjes, planningen, printjes, overzichten, het 
nniet-creaeve deel in veilige handen. Dank je
wel!

Zuiderspoorstraat 7 - 7512AX - Enschede - 053-4317332 - www.focusstudio.nl - contact@focusstudio.nl
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Tang Soo Do krijgers
geven nooit op,

geloven in zichzelf en
komen op tegen
pestkoppen!

Wil jij een krijger zijn,
ddie meer kan dan
alleen trappen en

stoten? Maak kennis
tijdens onze Zomerse
Workshops van 4 t/m

25 augustus!

Na de zomervakantie starten we met nieuwe lessen Tang Soo Do
De speelse Kleine Tijger lessen voor 4 en 5 jarigen en de uitdagende 
Hwa Rang lessen voor 6 tot 12 jarigen zijn afgestemd op de belevings-
wereld en het bewegingsidioom van kinderen. Er is veel aandacht voor 
respect, discipline en samenwerking. In de reguliere lessen voor 13 jaar 
en ouder wordt weerbaarheid en zelfvertrouwen verder opgebouwd en 
leer je jouw grenzen verleggen.leer je jouw grenzen verleggen.

Bij Tang Soo Do, ook wel Koreaans Karate
genoemd, leer je jezelf verdedigen tegen
één of meer tegenstanders. Je verbetert
je conditie en flexibiliteit en ontmoet
nieuwe vrienden uit heel de wereld.

Ta n g  S o o  D o
E n s c h e d e



Een dorp nabij een oude wilg. Waar mensen en dieren samenkomen. In 
dit ongerept stuk natuur leven verschillende wilde dieren. In het 
indianendorp is alles vredig. Totdat de bossen worden gekapt en 
stropers de jungle belagen. De stam die deze jungle beschermt, is bang 
en trekt weg. Vlinder, een bijzonder meisje uit het dorp, blij achter om 
samen met de kinderen de jungle te beschermen. Ze wordt echter 
ggevangen genomen door de stropers. De liefde die is ontluikt tussen 
haar en de voorman John zorgt ervoor dat ze niet wordt gedood. 
Maar John is onzeker. Wil hij zijn team verraden? En zouden de indianen 
hem ooit accepteren?

Als kind vond ik het theater aljd iets magisch. Ik genoot ontzeend van 
de schooluitjes naar de Schouwburg. En hoe trots en blij was ik toen ik 
voor het eerst op dat gigansche podium stond!

Vanavond is het de beurt aan 250 Focus! dansers. Ondersteund met 
live zang en percussie, gaan veel van hen dat bijzondere, eerste 
podium-moment beleven. Het ontroert enorm. En tegelijkerjd maakt 
hhet me ontzeend trots dat we deze passie en focus kunnen doorgeven.

Utopia is meer dan magisch. Het is een verhaal over eenheid,  samen-
werken en elkaar waarderen. Drie elementen die eenieder vaker zou 
mogen ervaren. In de afgelopen maanden hebben Focus! docenten, 
dansers, zangers en hulptroepen van Utopia deze momenten meer dan 
eens mogen ervaren. 

Mijn dank naar hen is groot. Niet alleen voor hun ontoombare inzet. 
MMaar juist dat we samen van die mooie momenten hebben mogen 
genieten.

Vanavond komt alles samen. Hoe fijn is dat wij dit magische moment, 
samen met jullie mogen delen. Dank voor uw komst. En geniet, laat u 
ontroeren en betoveren door Utopia.

Francesco Bekkema



Bivakmutsen
3 min. warm-up
5 rondes kwalificatie
15 rondes racen

Incl. 2 x 0.3l frisdrank
1x Pizza Margherita

€ € 19.90 / p.k.

Bivakmutsen
3 min. warm-up

5 rondes kwalificatie
25 rondes racen

Incl. 3 x 0.3l frisdrank
1x Pizza Margherita

€ 22.90 / p.k.€ 22.90 / p.k.

Vier bij ons jouw KINDERFEEST!

Inclusief medaille voor de winnaar en oorkondes voor iedereen
Wij zorgen voor een veilige race in een gemoedelijke race-sfeer

O-Kart GmbH       Sandkampstrasse 70, 48432 Rheine       +49 5971 64904       www.okart-rheine.de



In juni 2017 presenteert Focus! de disney-musical Aladdin! 

Met een groep van maximaal 30 deelnemers, van 8 tot en met 17 jaar, 
gaan we een jaar lang werken aan zang-, dans- en acteervaardigheden. 
We starten na de zomervakane op maandag 5 september. 

Iedere maandag repeteer je anderhalf uur. Daarbij krijg je zanglessen 
van Marieke Visser. De danslessen en spellessen verzorgt Francesco 
BBekkema. Naast de lessen en het repeteren voor de musical leer je ook 
wat erbij komt kijken om in het theater aan de slag te gaan.

                   Audie
                   Op maandag 29 augustus vinden de 
                   audies plaats bij Focus!. Houdt je 
                   van dansen, zingen en acteren? En 
                   ben je 8 jaar of ouder? Meldt je dan 
                                      nu aan voor de audies!

                   Mail je naam en leeijd naar 
                   contact@focusstudio.nl, dan 
                   ontvang je alle informae  digitaal.

                   Wordt jij de nieuwe Aladdin, 
                   prinses Jasmine of Jafar?

Marjolein Meijer
Francesco Bekkema
Marieke Visser
Aina Palmero Bellers
Lieke van den Berg
Adriënne van Weeghel
MarMarten Fransen
Mark Borgert
Erik Klinkhamer
Sander de Graaff
Ragna Wetzels

Vlinder
John
Grootmoeder Wilg / Dorpsoudste
Vlinders’ zusje
Moeder
Kinderleidster
SStamhoofd
Krijger
Krijger
Pappa Panda
Mamma Panda

Adriënne van Weeghel
Aina Palmero Bellers
Lieke van den Berg
Marjolein Meijer
Erik Klinkhamer
Francesco Bekkema
MaMark Borgert
Marten Fransen

onder leiding van Marieke Visser

Eileen te Wierike
Jorrit van Assen
Quirijn Verheul

onder leiding van Folkert Buis



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.7.

8.

Opening
Choreografie
Dansers

Het dorp
Choreografie
Dansers

De nacDe nacht
Choreografie
Dansers

Vlinder

Dierendans
Choreografie
Dansers

StStropers 1
Choreografie
Dansers

Indianendans
Choreografie
Dansers

Stokkendans
ChoChoreografie
Dansers

Christopher Tin - Baba Yetu

Cirque de Soleil - Onta

Cirque de Soleil - Kumbalawé

Jungle Book - Monkey chase / Tell him

Kenji Kawai - Musubareru sekai

Tarzan - Hij lijkt op een aap en hij lijkt op een man

CiCirque de Soleil - Koumaya

Francesco
Selece

Francesco
Sara, Merle, Naomi, Elise, Silje, Fiep, Emma, Lynn, Nina, Annefleur, 
Noa, Nora

Francesco
Sarah, Aiyana, Maeghan, Lisanne, FleuSarah, Aiyana, Maeghan, Lisanne, Fleur, Loe, Rosalyn, Jolien, 
Leonie, Angelika, Nana, Charlie, Jolien, Gioia, Mirthe, Rowena, 
Charloe

Saskia
Amy-Lee, Joy, Ye Norell, Aurora, Jules, Loïs, Lee, Isabel, Esmée, 
Liv, Leonie, Sophie, Sophie, Iris, Lily, Lynn, Lily, Roos

Francesco
Rima, Claudia, Rima, Claudia, Renske, Annemarijn, Marjolein, Guilaine, Magda, 
Mariel, Ines, Susan, Maaike, Myrthe, Kelly, Minke, Aurély, Maxine, 
Marlies, Lisanne, Corien

Saskia
Jip, Cindy, Isa, Anisa, Sara, Bloem, Anissa, Marith, Rosa, Vera, Mia, 
Isis

Francesco
SStevie, Jada, Quinty, Noor, Chayen, Laura, Elayza, Sophie, Janneke, 
Alicha, Naomi, Nienke



9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.15.

16.

17.

Pandadans
Choreografie
Dansers

Rouw

Doekendans
Choreografie
DanseDansers

Grootmoeder Wilg

Vlinderwals
Choreografie
Dansers

Ontmoeng
Choreografie
DanseDansers

Stropers 2
Choreografie
Dansers

Bijeenkomst
Choreografie
Dansers

EExodus
Choreografie
Dansers

John Walter Braon - Teddy Bear’s Picnic

The Lion King - Rafiki rouwt

Wim Mertens - Oen a bird

Pocahontas - Pocahontas

Tchaikovsky - Bloemenwals

Pocahontas - Kleuren van de wind

Bjørk . SBjørk . Skunk Anansie - Army of me

Christopher Tin - Mado Kara Mieru

The Lion King - Arm land

Ragna & Francesco
Ieke, Jip, Isabelle, Esmée, Isis, Fiene, Lieke, Lily, Trijntje, Marte, 
Loe, Jolijn

Saskia
Sophia, Lieke, Aiyana, Julie, Linde, Jolien, Anna, Uschi, Lieve, 
Féline, Lorena, Nelleke, Jara, Senna, Nienke

Saskia, Ragna & Saskia, Ragna & Francesco
Sandra, Isis, Roxy, Jasmijn, Ellen, Eva, Kayhri, Ann-Sophie, 
Marieke, Merle, Femke, Femke, Nynke, Jazzlin, Anna-Fleur, 
Deirdre, Amber, Madee, Cherony, Lavelle, Minke, Mila, Caitlynn, 
Elin, Mee, Nisanur. Hulpjes: Saar, Annelijn

Saskia
Marlot, Roos, Famke, Elise, Laura, Miryanna, Morris, Aina, 
FFamke, Merel

Francesco
Claudia, Roos, Marileen, Annemarijn, Magda, Linda, Judith, 
Alice, Joppe, Kim, Marjolein

Francesco
Allen

Francesco
AllenAllen





In juni 2017 presenteert Focus! de disney-musical Aladdin! 
Met een groep van maximaal 30 deelnemers, van 8 tot en met 17 jaar, 
gaan we een jaar lang werken aan zang-, dans- en acteervaardigheden. 
We starten na de zomervakane op maandag 5 september. 

Iedere maandag repeteer je anderhalf uur. Daarbij krijg je zanglessen 
van Marieke Visser. De danslessen en spellessen verzorgt Francesco 
BBekkema. Naast de lessen en het repeteren voor de musical leer je ook 
wat erbij komt kijken om in het theater aan de slag te gaan.

                   Audie
                   Op maandag 29 augustus vinden de 
                   audies plaats bij Focus!. Houd je 
                   van dansen, zingen en acteren? En 
                   ben je 8 jaar of ouder? Meldt je dan 
                                      nu aan voor de audies!

                   Mail je naam en leeijd naar 
                   contact@focusstudio.nl, dan 
                   ontvang je alle informae  digitaal.

                   Word jij de nieuwe Aladdin, 
                   prinses Jasmine of Jafar?



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.24.

25.

26.

Droom
Choreografie
Dansers

Advies

Grootmoeder Wilg 2

Choreografie
DanseDansers

Omsingeld
Choreografie
Dansers

Volg je hart...

Gevangen
Choreografie
DanseDansers

Kleuren van de wind

Vuurdans
Choreografie
Dansers

Apenchaos
Choreografie
DanseDansers

Pan’s Labyrinth - Original Soundtrack edit

Pocahontas - Grandmother Willow & 
Listen with your heart

Le Fabuleux Desn D'Amelie - Compne d'un 
autre été

Escala - Palladio

PPocahontas - Listen with your heart reprise

Cirque du Soleil - Pokinoi

Pocahontas - Kleuren van de wind reprise

Avatar - War

Benny Goodman - Sing, sing, sing

Saskia
Annelore, Marjolein, Wanita, Merle, Lisa, Niani, Joska, Maartje, 
Lindsay, Linda, Anne Louise, Sanne, Charloe, Lieke, Arleen, Luna, 
Emma, Melvin, Famke, Merel, Maud, Kim

Francesco
Sanne, Lynn, Romy, Elise, Benthe, Aniek, Bri, Morris, Tess

FFrancesco
Esmé, Mart, Indy, Fleur, Laura, Cailey, Ashley, Lisa, Esmee, Bri, 
Marit

Saskia
Marlot, Roos, Famke, Elise, Laura, Miryanna, Morris, Aina, Famke, 
Merel

Francesco
Sanne, Sanne, Lynn, Mart, Elise, Morris, Vera, Luna, Mae, Aina, Annemijn, 
Vanessa

Francesco
Romy, Charloe, Jusna, Lieke, Anouk, Anne-Fleur, Anne, Eva, Tess, 
Veerle, Bri, Pien, Sophie, Suus, Amy, Myrne, Liv, Pien, Hasse



27.

28.

29.

30.

31.

Apenkabaal

Geweten van John
Choreografie
Dansers

Strijd
Choreografie
DanseDansers

Finale
Choreografie
Dansers

Einddans
Choreografie
Dansers

Benny Goodman - Sing, sing, sing reprise

Tarzan - A Wondrous Place

Nightwish - Creek Mary’s blood

Christopher Tin - Baba Yetu

Tarzan - Twee werelden

Saskia
Iris, Romy, Charloe, Laurie, Angel, Saar, Roos, Bri, Pien, 
Teuntje, Tara Mae, Annalyn, Brechtje, Iris, Ezgi, Linda

Saskia & Francesco
Lynn, Laura, Benthe, Anouk, Ilse, Lara, Luna, Tess, Famke, Merel, 
Claudia, Sanne, Charloe, Felicia, Lieke, Renske, Luna, Fleur, 
EEmma, Melvin, Anne Lise, Maud, Joppe

Francesco
Allen

Francesco
Allen





Johan van Ingen
+31 (0) 6 27 111 777
w
w
w
.bitnation.nl

contact@
bitnation.nl

                                        





Open Huis
Op maandag 29 augustus start het nieuwe dansseizoen. Vanaf dan is het twee 
weken lang Open Huis bij Focus! In deze periode kun je alle lessen vrijblijvend 
uitproberen. Kijk op de website voor het rooster.

Seizoen 2016-2017
In het nieuwe seizoen staat er weer veel te gebeuren. Naast de danslessen
ggaan we nog veel meer leuks organiseren. Zo zal er een echte musical op de
planken gebracht worden, maar gaan we ook weer workshops en cursussen
aanbieden, waaronder Tapdans en Peuterdans.
Schrijf je daarom in voor de nieuwsbrief op onze website. Je ontvangt dan 
automasch updates van alles waar Focus! voor jou aan werkt.

Social Media
Wil jij je passie vergroten? Op zoek naar pige workshops in de herfst- en 
vvoorjaarsvakane? Volg ons dan op Twier, YouTube en like onze Facebook-
pagina. Zo houden we je op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
www.facebook.com/dansstudiofocus
www.twier.com/dansstudiofocus
www.youtube.com/dansstudiofocus

Wil jij een Focus! Gicard ontvangen?
De meerderheid van onze leerlingen komt door mond-tot-mond-reclame bij 
FFocus! Daar zijn we heel blij mee. Om je te bedanken als iemand zich via jou 
inschrij voor een les krijg je een Focus! Gicard ter waarde van € 10,00. 
Deze kun je in de studio besteden voor onze merchandise, inwisselen voor 
lesgeld of je kunt er mee betalen aan de bar.

Er is geen limiet aan het aantal Gicards dat je kunt ontvangen. Voor ieder 
nieuw lid dat zich inschrij en jouw naam vermeldt, ontvang je een Gicard. 
Zo wordt het komend seizoen nog leuker om samen met vrienden te genieten 
vvan de lessen bij Focus!



En het seizoen zit er op! Met Utopia hebben we een prachg einde gegeven 
aan een mooi seizoen, met veel bekende gezichten en een aantal nieuwe. 
Een speciaal woord van dank voor de mensen zonder wie er geen voorstelling 
zou zijn geweest: 

De dansers 

De pappa’s en de
mmamma’s
De docenten

Alle stagiairs

Percussionisten
o.l.v. Folkert Buis
Alle zangers en
zangeressen
GGrime & kap o.l.v. 
Mart Gierkink
De hulptroepen
Go-fietsservice
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EEen aantal mensen willen we in het bijzonder in het zonnetje zeen:
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Marjolein
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Wat hebben jullie hard gewerkt en wat zijn we trots op 
jullie. Petje af!
Ooit gaan ze beseffen wat je allemaal voor ze over hebt!

Dank voor het mooie jaar, want zonder jullie is er geen 
dansschool.
Fijn dat jullie dit jaar deel hebben uitgemaakt van het 
FFocus!-team.
Dank je wel voor jullie bijdrage. Live gee net die extra 
dimensie!
Hoe gaaf om een dansvoorstelling met live zang nog 
levendiger te maken. Heel erg bedankt allemaal!
Wat fijn dat jullie iedereen er stralend uit lieten zien. 

Zowel voor als achter de schermen. Jullie zijn onmisbaar.
FFijn dat jullie geholpen hebben met het vervoeren!
Dank dat we jullie apparatuur mochten gebruiken voor
de videoregistrae.
Dank voor het vastleggen van onze voorstelling!
We hebben weer genoten van jullie professionaliteit en 
gastvrijheid. En van de nieuwe techniek. Speeltuin!

ICT, administrae, decor, dé film, humor en sarcasme... 
wwe kunnen niet zonder. Thanks! 
Op en naast de dansvloer aljd behulpzaam. Zo fijn om 
op jullie te kunnen vertrouwen.
Wat zouden we toch zonder jou moeten? Dank je wel 
voor al je hulp bij het maken van de kostuums en in 
de studio. 
Lijstjes, planningen, printjes, overzichten, het 
nniet-creaeve deel in veilige handen. Dank je
wel!




