
 

 

Productieklas woensdag 12-16 jaar / VO 
 
In de Productieklas word je begeleid door theatermakers  & theater 
docenten Desiree van Haaren en/of  Merel Broeders. Acteren, dansen, 
zingen, jezelf presenteren,  samenwerken, kortom een gezamenlijk 
duik in een creatief proces, waarin je theater gaat maken.  Je leert te 
werken vanuit een concept en scènes te maken. In dit creatieve proces 
wordt jouw eigenheid gestimuleerd en begeleidt door ons team van 
vakdocenten. De nadruk ligt op creëren en het makersschap. 
In dit proces staat jouw eigenheid centraal. Je werkt met thema’s die dicht bij je staan en door te 
acteren creëer je de ruimte deze thema’s te onderzoeken, tastbaar te maken en betekenis te geven. 
Door actuele onderwerpen te theatraliseren ontstaat er een unieke vorm om jouw stem en of beeld 
over te brengen aan een groter publiek, in het laatste blok werk je toe naar een slotproductie in de 
grote theaterzaal van de Centrale OBA. 
 
Productieklas  12-16 jaar / Voortgezet onderwijs  Je wordt naar ervaring en leeftijd ingedeeld 
Klas:    PK a woensdag 
Tijd:    18.30 – 20.30 uur aanvang 13 sept 
Docenten:   Desiree van Haaren  
Locatie:    Speelzalen Jeugdtheaterschool TIJ  
Les duur:   21 lessen van 2 uur  
 
Lesgeld en betalingsmogelijkheden (3 mogelijkheden) 
-   in een keer       €395 het volledige lesgeld 
-   in 2 termijnen  1e termijn € 200 voor 15 januari  / 2e termijn € 195 voor 15 maart 
-   per maand        automatische incasso maandelijks € 80 / 5 maanden ( dit is incl. €5 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 PKw 
 
Les data 2018 
21 lessen van 2 uur vanaf 10 januari t/m 23 juni 
28 februari,  2 en 9 mei,  30 mei, geen lessen 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. 
 


