
 

 
 
 
 
Nieuwsbrief februari 2012 
 
 
Vorige week waren de presentaties van De Leeuwenkoning (musicalklassen) Daarvan zie je hierboven een foto. 
Komende week beginnen we met nieuwe musicalgroepen en op de donderdag is er nog plek in de 10+ groep! 
Ook beginnen we volgende maand met nieuwe groepen Peuterparade, Lawaaipapegaai, Circus- en 
Sprookjestheater en Theaterklassen. Je kan je voor deze cursussen nu alvast opgeven. Wees er snel bij, want 
vol is vol. Inschrijven kan via http://theatraalijburg.nl/inschrijfformulier 
 
Zondag 4 maart is er ook iets leuks in het Centrum voor Vrije Tijd: in het café Bij Mij (de buren van Theatraal 
IJburg) zal een verhalenverteller van Theatraal IJburg een verhaal komen vertellen waar iedereen van kan 
komen genieten. Er zal voor iedereen ook iets lekkers zijn, en je kunt daarnaast boven in de speelzalen spelen. 
Het is van 13:30 tot 15:30 en je kunt je opgeven via tanja.mfcp@hotmail.com. (entree €5 voor volwassenen en 
€3 voor kinderen vanaf 2 jaar) 
 
Groetjes van Thea en Inge 
en het team van Theatraal IJburg 
 
 

 

Muziek op schoot: Lawaaipapegaai  

Peuters [2-4] vinden het heerlijk om op schoot muziek 
te luisteren en te maken. Samen zingen en muziek 
maken met papa, mama, opa, oma of de oppas is 
ontzettend leuk. Muziek maken en zingen stimuleert 
de taal- en spraakontwikkeling en de motoriek en het 
gevoel voor ritme worden ontwikkeld door samen 
muziek te luisteren. 
 
- Lawaaipapegaai woensdag 10:00-10:50 
(nieuwe cursus vanaf 22 februari) 



 
  

 

Kennismaking met theater: Peuterparade  
De Peuterparade [2-4] is de eerste kennismaking met 
theater, elkaar ontmoeten en samenspelen. 
Met bekende liedjes, verhalen, nieuwe thema’s of 
spannend materiaal wordt er lustig op los gefantaseerd 
en uitgebeeld…. met de papa’s en mama’s als publiek. 

-zaterdag 9:00-9:50 en 10:00-10.50  

(nieuwe cursussen vanaf 24 maart) 

 

 
  

 

Sprookjes en Circustheater voor kleuters 
De theaterdocente neemt de kinderen [4-6] mee op 
avontuur. Bij sprookjestheater tijdens het vertellen en 
spelen van verhalen en sprookjes, bij circustheater 
gaan de kleuters vanuit hun belevingswereld lekker 
fysiek aan de slag, met accent op samenspelen, 
clowning en kunstjes leren.. De eigen fantasie en 
beleving van de kleuters staan in beide lessen centraal. 
- Sprookjestheater zaterdag 10:00-11:00  
- Circustheater zaterdag 11:00-12:00      

(nieuwe cursussen vanaf 24 maart) 

 
  

 

Theaterklassen voor [6-8], [8-10] en [10-12] 

Voor kinderen vanaf 6  t/m 12 jaar  zijn er 
theaterklassen. Naast spelplezier, speldurf en 
samenspel wordt er gewerkt aan personages, scènes, 
tekst, improvisatie Bovendien wordt er in de lessen ook 
aandacht besteed aan beweging/dans/mime, 
stem/zang en vormgeving.  
- TK1 [6-8] woensdag 14:30-15:30 en zaterdag 12:00-
13:00 
- TK2 [8-10] woensdag 13:45-15:15  
-TK3 [10-12] woensdag 15:30-16:30 

(nieuwe cursussen vanaf 24 en 28 maart) 

 
  



 
 
 
 
 

 

Musicalklassen [7-9] en [10-12]  
 
In de musicalklassen werken de leerlingen toe naar 
hun versie van een bekende musical, dit keer is dat De 
Tovenaar van Oz. Deze wordt in een eindpresentatie 
getoond aan ouders, grootouders en vrienden.  
We beginnen dit blok met een extra musicalcursus op 
de donderdag, waarin apart aan spel, zang en dans 
wordt gewerkt! 
 
-MK [7-9] woensdag 15:45-17:15  [vol] 
-MK [7-9] donderdag 16:00-18:00 [vol] 
-MK [10-12] donderdag 16:00-18:00 [nog plek!] 

(Nieuwe cursus vanaf 16 februari) 

 
  
  

 

 

Flinke korting met stadspas en 
jongerencultuurfonds 
 
Met een kopie van je stadspas betaal je bij ons maar 
de helft van het lesgeld! Dit kan voor al onze 
cursussen. 
Ook kun je voor onze lessen het 
jongerencultuurfonds aanvragen, dit kan via je 
school. Kijk daarvoor op: 
http://www.jongerencultuurfonds.nl 
 

  

Volg alle Theatraal IJburg ontwikkelingen 
via twitter: www.twitter.com/theatraalijburg  
en facebook: 
http://www.facebook.com/Theatraal-IJburg 
of word onze vriend op Hyves! 

 

Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een mailtje naar info@theatraalijburg.nl 
 


