
UITZENDING EINDSHOWS 2021 VIA TWITCH 

LET OP!! DE UITZENDLINK IS VERANDERD. DE JUISTE LINK IS: 

https://www.twitch.tv/danzation 

We hebben twee prachtige opnameweekenden gehad in theater Figi! Het talent en enthousiasme 
van al onze leerlingen willen we natuurlijk delen met een zo groot mogelijk publiek. Op 2, 3 en 4 juli 
zullen wij de 16 ‘Welcome to Wonderland’ shows die we hebben gefilmd, uitzenden via het 
livestream-platform Twitch. De shows zijn te bekijken via de volgende link: www.twitch.tv/danzation. 
Je hoeft geen account aan te maken of je te abonneren om de shows te kunnen volgen. Je kunt de 
link naar iedereen doorsturen die de show wil bekijken. Met deze link kun je alle shows zien dus je 
hoeft je niet te vervelen komend weekend ����. Komende donderdag van 1900u-1930u doen we vast 
een testuitzending met oud materiaal. Mocht je vast willen ervaren hoe het werkt, dan kun je dan 
vast een stream volgen. 

We hebben in de apps gedeeld in welke show welke groep danst en hoe laat deze show wordt 
uitgezonden. Deze informatie is ook terug te vinden op www.danzation.nl/eindshow-2021. Hier kun 
je vanaf morgen ook de programma’s van de shows downloaden. 

De shows worden niet opgeslagen op Twitch en zijn later ook niet terug te zien via dit kanaal. Wel 
zullen we later deze maand de downloadlink naar jouw show vrijgeven. Je kunt de show dus ook op 
een later moment terugzien. Wel zouden we het enorm waarderen als zoveel mogelijk mensen 
komend weekend gaan genieten van de shows via de livestream. We hebben enorm veel tijd en 
moeite in deze opnames gestoken en onze ervaring is dat als de show op een later moment 
gedownload en bekeken wordt, er sneller even wordt doorgespoeld naar de eigen groep. Natuurlijk 
is dit een eigen afweging voor iedereen maar we zouden graag laten zien wat DanZation! allemaal te 
bieden heeft. Ook wil ik nog even benadrukken dat we dit jaar in een uitzonderlijke situatie zitten 
waardoor ik ervoor heb gekozen om de downloadlinks gratis weg te geven. Volgend jaar, wanneer 
we hopelijk weer een gewone serie shows met publiek kunnen draaien, zullen deze weer beschikbaar 
zijn tegen een vergoeding.  

Natuurlijk bereiden we ons goed voor op de livestreams. We hopen dat alles soepel verloopt maar 
voor ons is dit ook helemaal nieuw. Mocht er iets niet helemaal gaan zoals gepland tijdens de 
streams, dan communiceren we dat via de stories van Facebook en Instagram pagina’s van 
DanZation!.  

Annieta Brinkers heeft van alle shows foto’s gemaakt vanaf het balkon. Deze zullen later deze maand 
gratis beschikbaar komen, we sturen hier de link nog van door. Er moesten dit jaar keuzes gemaakt 
worden, daarom is Robert Zwart van www.fotostudioheuvelrug.nl dit keer alleen op 26 en 27 juni in 
de middag geweest om te fotograferen. Deze foto’s zijn tegen betaling te bestellen op zijn site. Heb 
je tijdens de shows ook zo genoten van de fantastische belichting? Denk voor het huren van 
technische apparatuur of complete productie van een livestream, bedrijfsevenement of 
huwelijksfeest eens aan www.hj-producties.nl. En zoek je nog iemand om mooie opnames van je 
eigen voorstelling te maken? Dan ben je bij Leslie Pattipeiluhu aan het juiste adres! 

 

https://www.twitch.tv/danzation
http://www.twitch.tv/danzation
http://www.danzation.nl/eindshow-2021
http://www.fotostudioheuvelrug.nl/
http://www.hj-producties.nl/

