
 

 

 
 

 
 
Musicalklas 2 donderdag  8-10 jaar 
 
Leren presenteren , zingen, dansen en heel veel spelplezier!  De leerlingen kunnen twee 
achtereenvolgende jaren deze musicalklas volgen, iedere klas heeft per jaar een ander lesaanbod. 
In het eerste blok (sept tot dec) werken leerlingen aan dans- en zangtechniek, samenspel, 
improvisatie, korte teksten en personages. Vanaf januari springen  de leerlingen in het diepe en gaan 
aan de slag met verschillende speelstijlen, werken als theatermaker aan eigen scènes en geven  in juni  
hun eigen presentatie in de grote Theaterzaal van de OBA. Scripts en muziek worden speciaal voor  
onze leerlingen op maat geschreven en aangepast naar leeftijden en ervaring.   
Ook als je  geen of nog niet zoveel ervaring hebt  ben je van harte welkom . 
De 1e les kan als proefles, wel altijd doorgeven s.v.p. 
 
Musicalklas 2   8-10 jaar / groep 5-6 
Klas:  MKd2 
Lesdag:  donderdag  / aanvang 11 januari 
Tijd:  16.00 - 17:30 uur 
Les duur:  21 lessen van 1 ½ uur 
Docent:              Nina Teer 
Locatie:  Speelzalen Jeugdtheaterschool TIJ / CVT Ed Pelsterpark 8      
 
Lesgeld en betalingsmogelijkheden (3 mogelijkheden) 
-   in een keer       €290 het volledige lesgeld 
-   in 2 termijnen  1e termijn € 145 voor 15 januari  / 2e termijn € 145 voor 15 maart 
-   per maand        automatische incasso maandelijks € 60 / 5 maanden ( dit is incl. €10 adm. kosten) 
  bij maandelijkse incasso tijdig uw rekening nummer/bank en naam rekeninghouder doorgeven 
 
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 MK2d 
 
Les data 2018 
21 lessen van  1 ½  uur 11 januari t/m 23 juni 
 
1 maart,  3 en 10 mei,  31 mei, geen les wegens vakanties  
23 en 24 juni zijn er in de OBA slotvoorstellingen voor alle ouders, opa’s en oma’s en 
belangstellenden, wanneer en hoe laat precies daar volgt later nog bericht over. 
 
 
 
 


