Beste leerlingen van IKC ’t Holthuus,
TROTS OP JOU musical biedt laagdrempelige musical workshops waarbij ieder kind op zijn eigen niveau kan
deelnemen. Elk kind is anders en dat is juist mooi, want op toneel zijn er veel verschillende rollen te spelen. Door
middel van muziek, dans en spel werken we toe naar een voorstelling in het theater. Spannend? In de afgelopen 5
jaar durfde uiteindelijk elk kind het aan om daar te staan omdat ze zo goed geoefend hadden. Ze overtroffen hun
eigen verwachtingen en die van hun ouders.
Het ene kind vindt het leuk om solo te zingen voor een volle zaal en voor het andere kind is het al een hele
overwinning om er überhaupt te staan, maar tegen elk kind kunnen we zeggen: ‘Ik ben trots op jou!’
Hieronder kun je lezen op welke momenten er les is. De naschoolse groep bestaat uit alleen Holthuus leerlingen,
andere groepen zijn ook voor leerlingen van andere scholen, maar de ervaring leert dat de Holthuus leerlingen goed
vertegenwoordigd zijn in al onze musicalgroepen. Let op: vol is vol!
Musical les voor kinderen uit groep 2 en 3 (voor alle scholen)
De lessen voor kinderen van deze leeftijd zijn op zaterdagochtend van 11.00 uur tot 12.00 uur in de interne gymzaal
van ’t Holthuus. We gaan met de kinderen aan de slag met een gevarieerd aanbod van muziek. Er zal gezongen en
gedanst worden en spelenderwijs gaan we aan de slag met toneelspel. De lessen worden gegeven voor Manon
Göring, we starten op 26 september en sluiten begin april 2021 af in het theater.
Naschoolse musical lessen voor kinderen uit groep 4 of 5 (Alleen Holthuus)
De naschoolse lessen voor ’t Holthuus zijn op dinsdagmiddag, gelijk aansluitend op de schooldag.
In 25 lessen gaan we aan de slag met de muziek van de Lion King, Tarzan, Jungle Book en Jungle Beat. We gaan
werken aan een verhaal lijn die elementen pakt van al deze musicals. De les is van 14.15 – 15.30 uur in de balletzaal
van de Brink. We verzamelen op een vaste plek op het plein en lopen dan gezamenlijk naar de Brink. De les wordt
gegeven door Manon Göring, de eerste les is op 22 september 2020 en we sluiten begin april 2021 af in het theater.
Musical voor kinderen uit groep 6, 7 & 8 (voor alle scholen)
Zit je in groep 6, 7 of 8 en wil je graag ‘iets’ met dans, zang en toneelspel doen, dan zijn er op dinsdagmiddag twee
groepen. Groep 1 is van 14.30 – 15.45 uur en groep 2 is van 15.45 – 17.00 uur. Beide groepen hebben les in de
interne gymzaal van de Abacus en de lessen worden gegeven door Antoinnette Germeraad. De groepen gaan aan de
slag met een mash up van Grease, Hairspray, Highschool musical, Fame & Wicked met uiteindelijk een gezamenlijke
voorstelling in het theater begin april 2021. We spreken buiten de Abacus een vaste verzamelplek af voor leerlingen
van ’t Holthuus, zodat zij samen naar binnen kunnen lopen. De eerste les is op 22 september.
KOSTEN
• € 7,50 per les van 75 minuten
• € 5,- per les van 60 minuten
• In principe geef je je op voor het volledige project van september 2020 – april 2021.
• Het lesgeld kan in 2 of 4 termijnen betaald worden.
Mocht uw zoon / dochter graag mee willen doen of als u meer informatie wil, dan kunt u contact opnemen met
Manon Göring via info@trotsopjou.eu of 06-19454345

