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Inleiding
Jeugdtheaterschool TIJ biedt laagdrempelige en kwalitatief hoogstaande kunst-educatieve

workshops voor PSZ, KDV, BSO en primair onderwijs. Een team van professionele, jonge en

bevlogen vakdocenten geeft lessen in onder andere:  theater, dans, muziek, musical,

beeldende vorming, circus, yoga, sport & spel en nieuwe media. Met onze start in 2004 op

IJburg hebben wij een jarenlange expertise opgebouwd en bieden we activiteiten in geheel

Amsterdam en omgeving.

 

Het overzicht in deze brochure betreft een greep uit ons aanbod. Heeft u specifieke wensen

met betrekking tot een workshop of een dagprogramma: TIJ denkt graag mee en maakt een

programma op maat. Tevens is er de mogelijkheid om een themaweek met activiteiten

samen te stellen. De themaweken zijn ideaal voor de vakantieperiodes, en meerdere

disciplines en workshops kunnen binnen het thema verwerkt worden. TIJ biedt ook

Spektakeldagen voor bijvoorbeeld studiedagen.

 

Voor al onze lessen en workshops is maatwerk mogelijk, zo kunnen wij aansluiten bij de

actuele programma’s en thema’s binnen de school of opvang. 

Jeugdtheaterschool TIJ biedt

• Persoonlijke aandacht en kunst- en cultuur-educatief aanbod op maat 

• Keuze uit veel verschillende activiteiten, uitgevoerd door professionals 

• De organisatie van de activiteiten 

• Gelijkwaardige vervanging bij uitvallen van de vakdocent 

• Professionele  betrouwbare begeleiding van onze vakdocenten 

• Alle activiteiten onder één dak, georganiseerd door één organisatie: wel zo overzichtelijk. 

Kortom: Een totaalpakket van organisatie, programma-ontwikkeling en begeleiding. 

 

Praktische informatie:

Deelnemers:         Max 12, bij dans en musical max 16

Ruimte:                  Gymzaal, speelzaal of ruim leeg klaslokaal 

Materiaal:               Jeugdtheaterschool TIJ verzorgt het basis materiaal

Eindpresentatie:  De workshopreeks wordt afgesloten met een presentatie 

 

Voor meer informatie:

Een vrijblijvende offerte of de mogelijkheden bespreken? 

Neem contact op met Denise Smit:

06-23600277 / Buitenschools@jeugdtheaterschooltij.nl
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4-6 JAAR

De wereld is rond en draait elke dag. En wij gaan

eens met hem meedraaien. Zo zien we cowboys,

piraten en indianen. Maar ook dieren in de jungle en

dieren in de zee. Het is warm in de woestijn, maar

juist weer koud op de Noordpool. Vanuit moderne

dans ervaren we hoe we de wereld kunnen rond

dansen. Dans je mee?

 

Inhoud:

Fysieke expressie en bewegen staan centraal. In deze

dans- en bewegingslessen gaan de kinderen aan de

slag met onbekende bewegingen en dansen

KLEUTERDANS

KLEUTERCARROUSEL
Muziek maken, bewegen,  dansen, zingen en nieuwe

ritmes ontdekken: in deze workshop ga je samen

met een muziekdocent muzikaal aan de slag. Er is

veel aandacht voor ritme, beweging en het werken

met verschillende instrumentjes.

 

Inhoud: 

Door middel van het zingen van liedjes, het luisteren

naar muziek, het spelen op instrumenten en

beweging worden de kinderen bewust gemaakt van

verschillende muzikale aspecten.
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WERELDMUZIEK
Muziek maken, zingen, bewegen, dansen, zingen en

nieuwe ritmes ontdekken: in deze workshop ga je

samen met een muziekdocente muzikaal aan de

slag. Er is veel aandacht voor ritme, beweging en het

werken met verschillende instrumentjes.

 

Inhoud:

Door middel van het zingen van liedjes, het luisteren

naar muziek, het spelen op.



4-6 JAAR

Voor stoere jongens of meisjes zonder hoogtevrees

en ook niet bang om zichzelf in een knoop te

leggen.. Door je kracht slim te gebruiken en door

samen te werken ga je samen menselijke piramides

bouwen. Je leert ook koorddansen en  jongleren !

 

Inhoud:

In deze beweeglijke workshop leren de kinderen 

wat er allemaal mogelijk is met hun lichaam. Op

een speelse manier wordt er gewerkt aan lenigheid

en kracht.

CIRCUS en ACROBATIEK

CIRCUSTHEATER
Springen, draaien en buigen! Circustheater is een

stoere en beweeglijke theaterles met veel dans-,

spel- en circuselementen. Samen met de

theaterdocente gaan de kinderen vanuit hun eigen

belevingswereld lekker fysiek aan de slag. Met

accent op samenspelen, clowning en kunstjes leren.

 

Inhoud

Gebaseerd op een circusthema, volgen de kinderen

deze fysieke theaterworkshops. De nadruk ligt op

het leren van kunstjes, samenspelen, dansen en het

spelen van dieren en personages. 

 

2



4-6 JAAR
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PIRATENBENDE
Op de woeste golven van de zee kun je wonderlijke

avonturen beleven. Zeker als je Kapitein Poen heet

en de aanvoerder bent van je eigen piratenbende.

In deze  lessen maken de kinderen kennis met het

Piraten bestaan en alle wonderlijke avonturen die

erbij horen. 

 

Inhoud: 

De verhalen zijn verwerkt in gestructureerde

toneelopdrachten, waarin samenspel, eigen

creativiteit, durf en motoriek de aandacht krijgen

 

SPROOKJESBOS
Er was eens… In deze sprookjestheaterworkshops

werken we met bekende en minder bekende

sprookjes. Met veel meespeeltheater, liedjes en

rijmpjes. In de sprookjeswereld is bijna alles

mogelijk, maar gelukkig loopt het wel altijd goed af! 

 

Inhoud: 

Meespeeltheater voor jonge kinderen. Fysieke

theaterworkshops waar de nadruk ligt op samenspel

en het leren van de eerste basisprincipes van het

vertellen van een sprookje , altijd  vanuit de

rijke fantasie en belevingswereld van de kinderen. 



6-8 JAAR

Stralen als een echte musicalster! Zingen, dansen èn

acteren. Met zijn allen ga je aan de slag om je eigen

versie van een bestaande musical op het podium te

zetten. Met als eindresultaat: een super leuke

presentatie van de musical voor je vriendjes en

vriendinnetjes!  Wij beschikken over een breed

repertoire van Musicals!

 

Inhoud: 

In deze lessen leren de kinderen de basistechnieken

van dans, drama en zang. Voor stemontwikkeling en

samenspel is er veel aandacht. 

 DE MUSICALCLUB

DE THEATERCLUB

SUPERHELDEN
In deze creatieve theaterlessen leer je een

heldhaftige superheld te spelen. Iedere superheld

heeft een aantal dingen waar hij of zij even goed

over na heeft moeten denken. Je superheldennaam

bijvoorbeeld. Als je de verkeerde naam kiest, dan

gaan de slechteriken je niet eng vinden… In deze

workshop ontwikkel je jouw eigen

superheldenidentiteit!

 

Inhoud: 

Fysieke theaterworkshop waarin de nadruk ligt op

taal en beweging. Samenspelen en samenwerken 

staan centraal in deze workshops.

Sta jij 's ochtends al te zingen of rappen onder de

douche, dans je de trap af, schrijf je verhalen, liedjes,

toneelstukken of gedichten? Kortom: ben je graag

op allerlei manieren creatief bezig? Dan voel jij je als

een vis in het water bij de Theaterclub! 

 

Inhoud:

Je creatieve brein wordt gevoed met

inspiratiebronnen uit verschillende

theaterdisciplines en je krijgt alle ruimte om jezelf

verder te ontwikkelen op het gebied van theater.
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6-8 JAAR

Op de woeste golven van de zee kun je wonderlijke

avonturen beleven, zeker als je Kapitein bent en de

aanvoerder  van je eigen piratenbende. Ze leren

zwaardvechten met hun schaduw en gaan

misschien wel  op jacht naar de schatkist.

 

Inhoud: 

De verhalen zijn verwerkt in gestructureerde

toneelopdrachten, waarin samenspel, eigen

creativiteit, durf en motoriek de aandacht krijgen.

PIRATENBENDE

SING-A-LONG
Zing jij ook zo graag? In deze workshop ga je met

een zangdocent leren zo goed mogelijk te zingen. Je

leert ook je op een podium te presenteren en er is

veel aandacht voor ritme, beweging en het goed

gebruiken van je stem. 

 

Inhoud: 

Muzikale workshop met veel aandacht voor het

aanleren van verschillende liedjes en koorzang.

Daarnaast wordt er veel bewogen om tot een

spetterende performance te komen. 
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6-8 JAAR

Elke les beginnen we met een uitleg van werken van

bekende kunstenaars, die op dezelfde manier

werken als wij op die dag gaan doen. 

 

Inhoud:

Tijdens de cursus werken we met heel veel

verschillende materialen, zoals  met verschillende

stukken foam, met gips, met allerlei kleine stalen

onderdelen, met hout enzovoorts. De kinderen zijn

vrij om te bedenken wat voor soort kunstwerk ze

willen maken en laten zich inspireren door het

materiaal en door elkaar. 

DE KUNSTENMAKERS

STREETDANCE
Heel veel dansvormen zijn op straat geboren.

Bedacht en gemaakt vanuit verveling, frustratie of

passie. Veel videoclips zijn opgenomen in de straten

van New York, denk aan Alicia Keys, Bruno Mars,

Michael Jackson en vele anderen. We gaan met

hiphop, streetdance en freestyle lekker aan de slag.

 

Inhoud:

In deze beweeglijke en actieve workshop gaan de

kinderen met op opzwepende muziek aan de slag

met o.a. hip hop en streetdance. Het dansen wordt

afgewisseld met spellen en oefeningen.   
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DE KOOKCLUB
Zit er in jou een sterrenkok verborgen?

Elke week wordt er een andere techniek of keuken

behandeld. Vegetarisch en ook zoveel mogelijk

biologisch, zonder gebruik van kant en klare pakjes

bereiden wij al het eten "van scratch". Naast dat dit

heel leuk is,  ga je ook echt leren waar ons eten

vandaan komt en met welke ingrediënten we koken.

 

Inhoud:

We maken met elkaar super lekkere gerechten die je

ook nog eens  mee naar huis mag  nemen!



Houd je van bewegen en wil je nóg leniger worden?

Doe mee met kinderyoga, leer de basishoudingen en

natuurlijk doen we ook veel leuke yogaspellen!

Vanaf 6 + wordt er meer aandacht besteed aan rust,

adem, stilte en ontspanning.

 

Inhoud: 

Dit is een mix van lekker bewegen, plezier en

aandacht. Al op heel jonge leeftijd kun je

spelenderwijs je zelfvertrouwen, concentratie en

immuunsysteem versterken, een sterk & soepel

lichaam behouden, leren over lichaamsbewustzijn

en het uiten van je gevoelens.

YOGA

STOPMOTIONFILM MAKEN
Op de computer je eigen filmpjes maken! Je leert

hoe je eenvoudig dingen kunt laten bewegen; laat

een vogel vliegen over een grote zee, laat een auto

rijden door de stad of laat een kip een ei uitbroeden! 

 

Inhoud: 

Gebruik maken van  onder andere:  plaatjes, je eigen

speelgoed, eigen gemaakte kleifiguren of met letters

en geluiden.  

 

 

6-8 JAAR
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Voor stoere jongens of meisjes zonder hoogtevrees

en ook niet bang om zichzelf in een knoop te

leggen.. Door je kracht slim te gebruiken en door

samen te werken ga je samen menselijke piramides

bouwen. Je leert ook koorddansen en  jongleren !

 

Inhoud:

In deze beweeglijke workshop leren de kinderen 

wat er allemaal mogelijk is met hun lichaam. Op

een speelse manier wordt er gewerkt aan lenigheid

en kracht.

CIRCUS en ACROBATIEK



8-12 JAAR

In een poetry slam (naar Engels, to slam = smijten,

slaan) dragen dichters hun gedichten voor aan

elkaar. In deze workshops leer je gedichten schrijven

vanuit je eigen belevingswereld èn ook voordragen.

Door middel van schrijf- en spelopdrachten leren de

kinderen zich te uiten via spoken word. 

 

Inhoud: 

In de lessen ‘Poetry Slam’ leren de kinderen hun

eigen gedichten schrijven en deze voor te dragen in

een performance

POETRY SLAM

DE THEATERCLUB

YOGA
Houd je van bewegen en wil je nóg leniger worden?

Doe mee met kinderyoga en leer de basishoudingen

en  natuurlijk doen we ook veel leuke yogaspellen!

Vanaf 8 + wordt er meer aandacht besteed aan rust,

adem, stilte en ontspanning.

 

Inhoud: 

Kinderyoga is een mix van lekker bewegen, plezier

en aandacht. Al op heel jonge leeftijd kun je

spelenderwijs je zelfvertrouwen, concentratie en

immuunsysteem versterken, een sterk & soepel

lichaam behouden, leren over lichaamsbewustzijn

en het uiten van je gevoelens 

Sta jij 's ochtends al te zingen of rappen onder de

douche, dans je de trap af, schrijf je verhalen, liedjes,

toneelstukken of gedichten? Kortom: ben je graag

op allerlei manieren creatief bezig? Dan voel jij je als

een vis in het water bij de Theaterclub! 

 

Inhoud: 

Je creatieve brein wordt gevoed met bronnen uit

verschillende theaterdisciplines en je krijgt alle

ruimte om jezelf verder te ontwikkelen op het

gebied van theater.
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8-12 JAAR

De meeste kinderen houden van films en clips met

veel special effects en animatiebeelden. In deze

workshopreeks ga je aan de slag om zelf een filmpje

op te nemen. 

 

Inhoud:

In de workshopreeks ‘You! In the picture’ maken de

kinderen kennis met de wereld van de film. Zij leren

de basisprincipes van het maken van korte filmpjes,

zoals het maken van een script en een storyboard en

de wereld van voor en achter de schermen. Ook

leren zij de basisprincipes van special effects  en

ontwikkelen ze inzicht in wat ‘echt’ is en wat ‘nep’ is.

READY SET ACTION
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Heel veel dansvormen zijn op straat geboren.

Bedacht en gemaakt vanuit verveling, frustratie of

passie. Veel videoclips zijn opgenomen in de straten

van New York, denk aan Alicia Keys, Bruno Mars,

Michael Jackson en vele anderen. We gaan met

hiphop, streetdance en freestyle lekker aan de slag.

 

Inhoud:

In deze beweeglijke en actieve workshop gaan de

kinderen met op opzwepende muziek aan de slag

met o.a. hip hop en streetdance. Het dansen wordt

afgewisseld met spellen en oefeningen.

STREETDANCE

DE RAPFABRIEK
In deze rapworkshops maken en performen de

kinderen hun eigen raptekst. Door middel van

muzikale opdrachten en met verschillende

elementen zoals rhyme, rhythm & flow die natuurlijk

niet kunnen ontbreken in een goede tekst. 

 

Inhoud: De kinderen schrijven zelf hun eigen

rapnummers. Bij een coole rap hoort ook een gave

beat die de kinderen zelf kunnen maken met hun

eigen klanken of het gebruiken van verschillende

beats uit de PC. Zelf teksten schrijven en natuurlijk

ook jezelf als rapper presenteren vraagt van de

rappers serious respect en een mooie performance! 

 



STOPMOTIONFILM MAKEN
Op de computer je eigen filmpjes maken! Je leert hoe je

eenvoudig dingen kunt laten bewegen; laat een vogel

vliegen over een grote zee, laat een auto rijden door de

stad of laat een kip een ei uitbroeden! 

 

Inhoud: 

Gebruik makend van onder andere:bestaande plaatjes, je

eigen tekeningen, met letters en geluiden of met klei

figuren. Laat jouw  creativiteit de vrije loop!

 

 

 

8-12 JAAR
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DE KOOKCLUB
Zit er in jou een sterrenkok verborgen?

Elke week wordt er een andere techniek of keuken

behandeld. Vegetarisch en ook zoveel mogelijk biologisch,

zonder gebruik van kant en klare pakjes bereiden wij al

het eten "van scratch". Naast dat dit heel leuk is,  ga je

ook leren waar ons eten vandaan komt en met welke

ingrediënten we koken.

 

Inhoud: We maken met elkaar super lekkere gerechten

die je ook nog eens mee naar huis mag nemen voor bij het

avondeten!

WERELDMUZIEK
Laat je meenemen op wereldreis door je mee te laten

voeren op de muziek. Laat je inspireren en maak met

vreemde invloeden jouw eigen lied.

 

Inhoud: 

Door middel van fysiek spel en dans leren de kinderen

luisteren naar verschillende ritmes, karakter van muziek,

taal en ook het uitdrukken van die verschillen. Met deze

invloeden maken kinderen een eigen lied.

SING-A-LONG
Zing jij ook zo graag? In deze workshop ga je met een

zangdocent leren zo goed mogelijk te zingen. Je leert ook je op

een podium te presenteren en er is veel aandacht voor ritme,

beweging en het goed gebruiken van je stem. 

 

Inhoud: 

Muzikale workshop met veel aandacht voor het aanleren van

verschillende liedjes en koorzang. Daarnaast wordt er veel

bewogen om tot een spetterende performance te komen. 



8-12 JAAR

Stralen als een echte musicalster! Zingen, dansen èn

acteren. Met zijn allen ga je aan de slag om je eigen

versie van een bestaande musical op het podium te

zetten. Wij beschikken over een breed repertoire van

musicals. Met als eindresultaat: een super leuke

presentatie van de musical voor je vriendjes en

vriendinnetjes!

 

Inhoud: 

In deze lessen leren de kinderen de technieken van

dans, drama en zang. Er is veel aandacht voor

stemontwikkeling en samenspel.  Met liedjes en

eigen teksten uit een bestaande musicals. 

DE MUSICALCLUB

RAZENDE REPORTERS
In deze workshop maak je samen een krant, van

begin tot eind! Leren schrijven, redigeren en foto’s

maken, maar ook verhalen verzinnen en samen de

opmaak bedenken. 

 

In de workshopreeks ‘Razende Reporters’ maken de

kinderen kennis met de wereld van de gedrukte

media. Zij leren de basisprincipes van het schrijven

en redigeren van nieuwstekstjes, het verzinnen van

rubrieken en het maken van foto’s. Ook leren zij de

basisprincipes van interviewen en de opmaak van

een krant. 
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KUNSTENMAKERS
Elke les beginnen we een met uitleg van werken van

bekende kunstenaars die op dezelfde 

manier werken als wij op die dag gaan doen. 

Tijdens de cursus werken we met heel veel

verschillende materialen, zoals stukken  foam

 met gips, met stalen onderdelen, met hout ed

  

Inhoud:

De kinderen zijn vrij om te bedenken wat voor een

soort kunstwerk ze willen maken en laten zich 

inspireren door het materiaal en door elkaar. 

 




