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Wie is The Crew?Wie is The Crew?
The Crew is een geselecteerde groep getalenteerde en gemotiveerde
 leerlingen met al wat ervaring en ambitie in dans en in (solo)zang, uit 
groep 5 t/m 3e klas VO. Er is plaats voor ongeveer 15 talenten. 
Deze groep repeteert 4 uur en 15 minuten per week. 

Je werkt aan:Je werkt aan:
★ Performance
★ Uitstraling
★ Strak dansen
★ Sterk zingen 
★ Samenwerking en Team Spirit

TopsportTopsport
Van de leden van The Crew wordt, net als in de Topsport, 100% aan inzet en motivatie verwacht. Je 
bent bij elke repetitie en elk optreden aanwezig. Uitzonderingen worden gemaakt (uiteraard) voor 
ziekte, reeds geboekte buitenlandse vakanties o.i.d. Geen valide redenen voor verzuim zijn school-
werk, verjaardagsfeestjes, uitjes etc. Bij absentie zonder overleg en/of toestemming van de leiding 
word je uit de groep geplaatst. Restitutie van lesgeld is dan niet mogelijk. 

De kwaliteit die we voor ogen hebben is op geen andere manier te bereiken. Ook voor de ontwik-
keling van de Crew leden heel belangrijk. Echt zoals in topsport dus! 

AuditieAuditie 

Voor deze groep kun je worden geselecteerd via auditie. Tijdens de auditie kijken we naar de beste 
zangers en dansers van de school. Zaken als dansvaardigheid, zangkwaliteiten, uitstraling, lef maar 
ook motivatie, focus en inzet worden beoordeeld. Als je geselecteerd bent ga je in de weken daar-
op intensief repeteren voor een ‘showcase’. Deze showcase bestaat uit een mix van verschillende 
stijlen muziek waarin de groep zich op top niveau kan presenteren. 

Wat wordt er van ouders verwacht? Wat wordt er van ouders verwacht? 
Net zoals in bijvoorbeeld topsport, speelt de begeleiding van de ouders/verzorgers een belangrijke 
rol. De Crew-leden worden thuis gestimuleerd en begeleid om teksten en choreografieën (verder) 
in te studeren. Als we naar optredens gaan, verwachten we in veel gevallen dat ouders de leden 
halen en brengen naar standplaats Amersfoort of de locatie van optreden. 

OptredensOptredens 

The Crew kan op allerlei verschillende plekken  
optreden, bijvoorbeeld tijdens wijkfeesten,  
opening van winkels, open dagen van scholen,  
bevrijdingsfestivals, feesten, gala’s, (sport)evene-
menten, videoclips, livestreams, Instagram live; 
alles is mogelijk! Optredens kunnen bovendien 
overal in Nederland plaats vinden. 



KledingKleding
Ieder lid van the Crew heeft een eigen Telekids Musicalschool baseball jack en t-shirt. De kosten  
hiervoor bedragen ongeveer € 40,- De kleding mag enkel worden gedragen tijdens optredens en 
moet worden behandeld als kostuum. Dus zo min mogelijk wassen i.v.m. kleurverschil en slijtage. 

Het docententeamHet docententeam
The Crew wordt gecoacht door zangcoach Chantal en danscoach Melanie. 

Opzet The CrewOpzet The Crew
★   prestatiegericht met dans,  zang en performance bezig zijn★   Het vormen van een super strak,  sterk en gemotiveerd team★   Jezelf als individuele danser(es)/ zanger(es) verbeteren

★   Beter en allrounder willen worden  d.m.v. keihard repeteren
★  Podiumervaring opdoen

Iets voor jou?Iets voor jou?
Meld je dan aan voor de 
 auditiedag via het aanmeld-
formulier op onze website. Voor 
meer info, scan de QR Code. 
De kosten voor deze auditie: 
€ 32,50

Kosten The CrewKosten The Crew
Als je bent aangenomen bij de Crew, 

dan zijn dit de kosten voor deelname: 

Reguliere tarief: 

★  34 lessen van 4 uur en 15 min: €1369,45 à €9,48 per uur

Super Vroegboek Aanbieding (t/m 31 mei)

★ 34 lessen van 4 uur en 15 min: € 1232,59 à €8,53 per uur

Welkom Terug Korting (t/m 15 juli)

★ 34 lessen van 4 uur en 15 min: € 1301,95 à €9,01 per uur 



QuestionsQuestions
1 Op welke dagen gaan de repetities plaatsvinden? 
2 Waar vinden de repetities plaats?
3 Wat zijn de kosten?
4 Hoe gaan jullie om met absenties en verzuim?
5  Krijg je, net als in de TC de mogelijkheid om auditie te doen voor de hoofdrollen in de Zomerproductie?
6 Ben je na 1 seizoen automatisch weer lid van The Crew een volgend seizoen?
7 Moet je al danservaring hebben?
8 Hoe goed moet je kunnen zingen?
9 Zijn de reis- en verblijfskosten voor eigen rekening?

AnswersAnswers
1  De repetities zullen plaatsvinden op zaterdag van 9.30 - 14.00u. Je krijgt dan Dans Repertoire,  

Dans Techniek en Zang.
2  De repetities zullen in principe plaatsvinden in Amersfoort. Indien een situatie daarom vraagt kan dat 

ook elders zijn.
3  De kosten zijn gelijk aan alle andere lessen van de Telekids Musicalschool / RTL Talent Academy, waarbij 

geldt dat hoe meer uren je afneemt, hoe lager het tarief is. Ook ‘meer lessen korting’ en ‘gezinskorting’ 
is van toepassing, beide 5%. Tot en met 31 mei geldt ook de Super Vroegboek Korting van 10% (niet te 
combineren met andere kortingen).

4  Omdat we het beschouwen als topsport, is verzuim niet mogelijk. We hebben genoeg ervaring om te 
weten dat wanneer een team incompleet is, de rest van het team onzeker wordt en we daarmee de be-
oogde kwaliteit niet kunnen halen. Uiteraard hanteren we hierin de menselijke maat, maar het uitgangs-
punt moet helder zijn. De lijn wordt echt duidelijk getrokken bij 3 x afwezig. Als dat aan de hand is dien 
je de groep te verlaten waarbij restitutie niet mogelijk is.

5 Nee, behalve wanneer je naast The Crew ook leerling bent bij de Talent Academy.
6  Nee, elk seizoen zijn er voor alle leerlingen weer audities. Wel heb je natuurlijk al wat ervaring 

 opgedaan, waardoor de kans dat je door de auditie komt een stuk groter is.
7  Voldoende danservaring geldt als een pré en is ons inziens praktisch onmisbaar om snel de 

 choreografieën op te kunnen pikken. Mocht tijdens de auditie blijken dat een leerling e.e.a. perfect 
doet, ook zonder danservaring, ook goed.

8  We gaan er vanuit dat je zonder problemen een solo goed zingt. Goed op toon, goed getimed, met 
begrip van de inhoud en altijd uit het hoofd.

9  Standplaats is Amersfoort. Van geval tot geval wordt bekeken welke manier van vervoer het best is. 
Huur van gezamenlijk vervoer, carpooling, etc. In dat laatste geval: vier leerlingen in een auto met één 
ouderchauffeur. Deze chauffeur ontvangt een vergoeding voor gemaakte kosten. Eventuele supporters 
gaan mee op eigen gelegenheid.
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