
Elke ochtend zijn er lessen in zang, dans en spel. Als performer is uithoudingsvermogen en een sterk
en lenig lichaam belangrijk, dus ook hier besteden we aandacht aan in warming-ups, bootscamps en
technieken uit Pencak Silat. Jascha is een ervaren trainer in deze Aziatische bewegingsleer, waarbij
kracht, lenigheid, snelheid en een geestelijke balans samen komen.
Na de lunch is er tijd om je eigen specialiteit verder te ontwikkelen, waarbij Jascha en Rosanne klaar
staan om je te helpen. Wil je een muziekinstrument proberen? Wil je extra zangoefeningen of juist
zelf wat je wilt leren!

Rooster
9:45-10:00 Inloop, omkleden
10:00-12:30 Zang, dans, spel, mime/lichaam
12:30-13:00 Lunch
13:00-14:00 Atelier

Maandag
De eerste dag zullen we elkaar goed leren kennen.
Ben je een specialist in een bepaalde discipline,
een all-rounder of multi-talent? Misschien weet
je zelfs al wat je wilt ontwikkelen tijdens de
ateliers. Ook krijg je op maandag informatie over
hoe deze week eruit gaat zien. Maar niet te lang,
want er is werk aan de winkel!

Dinsdag
Vandaag gaan we beginnen met de repetities voor de eindvoorstelling! Naast de scènes, liedjes en
dansjes moet er ook nagedacht worden over decor, geluid, licht en muziek. Alle aspecten van
theatermaken komen aan bod.

Woensdag
Op woensdag wordt, naast de gewone lessen en repetities, ook tijd vrijgemaakt om te oefenen voor
je act op de bonte avond. Alles mag! Playbacken, dansen, stand-up comedy, touwtje springen op
muziek; jij bent de baas!

Donderdag
Op donderdag is de bonte avond! Na de gewone lessen ga je naar huis om te chillen en te eten. ‘s
Avonds komen wij om 19:30 weer samen in het theater. Er is tijd om je om te kleden en op te maken
en dan mag iedereen die dat wil een act doen! Wij zorgen voor wat lekkers en we sluiten af met een
disco! Om 21.30 wordt je weer opgehaald. Geen zorgen, op vrijdag kun je lekker uitslapen.

Vrijdag
Vrijdag is de voorstellingsdag. We beginnen later zodat je lekker uit kunt rusten van de bonte avond.
Je krijgt van te voren een video over hoe je je het beste voor kunt bereiden op deze spannende
voorstellingsdag, met tips van professionals uit de theater- en musicalwereld.

Om 13:00 verzamelen we in het theater en gaan we ons omkleden en schminken. Dan heb je nog
even de tijd om de laatste dingen te repeteren. Om 13:30 gaan we gezamenlijk warming-uppen en
staan we in een mindfulness-moment stil bij wat we met elkaar bereikt hebben. Vanaf 13.45 mogen
de ouders druppelsgewijs binnenkomen. I.v.m. de corona maatregelen wordt dit begeleid door een
vrijwilliger van het theater. De kinderen zijn dan in opperste concentratie, dus de ouders kunnen de
kinderen na de voorstelling zien. Om 14:00 start de voorstelling. Na afloop van de voorstelling (rond
14:30) is er ook tijd voor een individueel foto-moment. Daarna vragen we de ouders om nog even
buiten te wachten, zodat we met de kinderen samen kunnen afsluiten.


