NIEUW !!!

Muziek Theater Lab ( MT-Lab)
zaterdag [12-16 jaar] VO
Creatieveling met lef passen goed in ons nieuwe MT-LAB. Samen met de docenten ga je zélf theater
en muziek maken. Deze twee disciplines smelten samen tot een geheel; van kleinkunst, beatboxen,
groteske musical en alles daartussen in. Van september t/m december komen er veel verschillende
gastdocenten langs, zodat je verschillende stijlen van muziektheater leert kennen. Vanaf januari
maken jullie zelf een spetterende voorstelling. Centraal staan: durf, spel, zang, talent, muziek,
beweging en creëren.
Je hoeft geen instrument te kunnen bespelen om mee te doen, maar het mag natuurlijk wel! We
gaan gezamenlijk opzoek naar verschillende manieren om muziek te maken, en een instrument is
maar één van de vele mogelijkheden... Durf jij het experiment aan?
(12-16 jaar/Voortgezet onderwijs)
Klas:
MT Lab
Tijd:
15.00 – 17.00 uur aanvang 16 sept
Docenten:
Ricardo Esser en gastdocenten
Locatie:
Speelzalen Jeugdtheaterschool TIJ
Lesduur:
32 lessen van 2 uur
Betalingsmogelijkheden
Per maand € 60
maandelijkse automatische incasso van 10 x € 60 ( incl. administratiekosten)
In één keer € 585
het volledige lesgeld overmaken € 585
2 termijnen van €295 1e termijn overmaken voor 1 sept en 2e termijn voor 10 januari 2018
Met een bijdrage via Jongerencultuurfonds zijn onze lessen voor iedereen toegankelijk!
Met een Stadspas en het Jongerencultuurfonds zijn onze lessen voor iedereen betaalbaar.
Tarief lesgeld voor de eerste helft van het schooljaar bedraagt via Stadspas € 10 en de tweede helft
van het schooljaar is gratis te volgen via het Jongerencultuurfonds.
Betaling lesgeld: het lesgeld voor 1 september 2016 over maken naar Stichting Theatraal IJburg
rek nr. NL21 INGB 0003934641 o.v.v. de naam van uw kind en PK.
Betaling via maandelijks incasso s.v.p. doorgeven, daarvoor is rek nr en naam rek houder nodig
Bij te late betaling rekenen wij € 10 administratiekosten en is toegang tot de les niet gegarandeerd
Lesdata
2017: 11 lessen van 2 uur zat 16 sept t/m zat 2 december
21 oktober geen les vanwege herfstvakantie
Zat 25 november is een open les en presentatie voor ouders en belangstellenden
2018 : 21 lessen van 2 uur van zat 13 jan t/m eind juni
Rooster vanaf jan t/m juni volgt zsm en zie ook www.jeugdtheaterschooltij.nl

