
 

 

 
 

 
 
Kleutertheater  
 
In Kleutertheater ontdek je de  wereld op jouw eigen wijze en doe je lekker alsof.  
Je speelt verhalen, bedenkt je eigen sprookjes,  doet mee aan verkleedpartijen of gaat met attributen 
aan de slag. Leef je helemaal uit en laat je creativiteit de vrije loop!  Voor de kleuters is dit  naast 
speels & leerzaam,  ook opbouwend  voor het  zelfvertrouwen. In de lessen is veel aandacht voor  
verhalen, sprookjes,  muziek, ritme en beweging.  
Per les blok bieden wij een ander thema zoals: sprookjestheater, circus of  wereldverhalen. 
 
Kleuters zijn een unieke doelgroep waar wij al ruim 12 jaar een eigenheid in hebben ontwikkeld en 
heel graag met deze ‘Superkabouters’ samenspelen.  De grootse fantasiewereld van kleuters is zo 
bijzonder en die willen we graag – samen met de ouders-  blijven ‘voeden’.  
 
Tijdens de 1e les  mogen ouders er  bij blijven , de laatste les is een open les met een presentatie. 
De 1e les kan altijd als  proefles, wel tijdig doorgeven s.v.p.! 
 
Kleutertheater 4-6 jaar 
Klas:  KTz 
Lesdag:     Zaterdag / aanvang 13 januari 
Tijd:           10.00 – 10.50 uur   
Docent:     Tamara Griffioen 
Locatie:   Speelzalen Jeugdtheaterschool TIJ : Ed Pelsterpark 8 A’dam/IJburg 
Lesgeld : termijn-1 januari  t/m maart 9  lessen  €75  
                             termijn-2 mei t/m juni  10 lessen  €85 
 
Les data termijn-1 
 lessen zaterdag 13 januari t/m 24 maart 
 24 febr en 3 maart  geen les / voorjaars vakantie 
 24 maart is een open les en de presentatie voor ouders, opa’s en oma’s en belangstellenden 
Les data termijn-2 
 lessen zaterdag 31 maart  t/m 16 juni 
 5 mei en 12 mei geen les : meivakantie 
 16 juni is een open les en de presentatie voor de ouders, opa’s en oma’s en belangstellenden 
 
Met een Stadspas en/of het Jongerencultuurfonds zijn onze lessen voor iedereen betaalbaar. 
Informatie hierover bij de administratie 
 
Betaling lesgeld 
Het lesgeld  voor 15  januari 2018 over maken naar Stichting Theatraal IJburg Rekeningnummer: 
NL21 INGB 0003 9346 41 vermeld de naam van uw kind en KTz 
 
 


