THEATER

KUNST

Even lekker los gaan met mega-arrogan�e, of helemaal zakenman strak in het pak. Van luizenmoeder tot
voetbalvader langs de lijn, wat als voor één moment alles kan? Alle blokkades die je voelt in het dagelijkse leven
vallen even weg �jdens de lessen toneel. De docenten van Kunstkwar�er geven iedere week �entallen kinderen,
jongeren en volwassenen het vertrouwen en de veiligheid om in een andere rol te kruipen.

Met trots presenteert Kunstkwar�er ieder jaar kleine presenta�es en grote produc�es. Dit levert ieder jaar
weer momenten van trots in het kwadraat op! De spelers staan te stralen terwijl ze laten zien wat ze kunnen. De
docenten en het publiek beleven een voorstelling die ze nooit meer zullen vergeten. Schrijf je in voor één van onze
cursussen en wie weet sta jij aan het einde van het jaar wel vol in de spotlights!

Cursusaanbod Theater

(Bekijk het cursusaanbod van onze Musicallessen op de achterkant.)

Cursus - kinderen

Doelgroep

Dag

Tijd

Docent

Aantal lessen* Prijs

Theater kinderen - Geldrop

8 t/m 12 jr.

Di.

17.00 - 18.15 u.

docent nog niet bekend

30

€ 9.20

p/les

Theater kinderen - Helmond

8 t/m 12 jr.

Woe.

18.00 - 19.15 u.

Femke Maas

30

€ 9.20

p/les

Cursus - jongeren

Doelgroep

Dag

Tijd

Docent

Theater jongeren - Helmond

13 t/m 18 jr.

Woe.

19.15 - 20.45 u.

Femke Maas

30

€ 9.20

p/les

Theater jongeren - Helmond

12 t/m 18 jr.

Do.

18.00 - 19.30 u.

Femke Maas

30

€ 9.20

p/les

Theater jongeren - Geldrop

12 t/m 18 jr.

Di.

18.15 - 19.45 u.

docent nog niet bekend

30

€ 9.20

p/les

16+

Di.

19.45 - 21.15 u.

docent nog niet bekend

30

€ 9.20 p/les/18+
€ 11.15 p/les/21+

Doelgroep

Dag

Theater 16+ - Geldrop

Cursus - Volwassenen

Aantal lessen* Prijs

Tijd

Docent

Theater 16+ - Geldrop

16+

Di.

19.45 - 21.15 u.

docent nog niet bekend

Aantal lessen* Prijs
30

€ 9.20 p/les/18+
€ 11.15 p/les/21+

Theater volwassenen - Helmond

18+

Do.

19.30 - 21:00 u.

Femke Maas

30

€ 10.35 p/les/18+
€ 12.50 p/les/21+

* Het aantal lessen is gebaseerd op de volledige cursus.

Bekijk het cursusaanbod van onze Musicallessen op de achterkant.
Kunstkwar�er Helmond - Kromme Steenweg 16 - 5707 CC Helmond
www.kunst-kwar�er.nl

0492-542445

theater@kunst-kwar�er.nl

info@kunst-kwar�er.nl

Versie 2021 07 22 Deze uitgave is met de grootste zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. Kunstkwar�er stelt zich niet aansprakelijk voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden
en/of onvolledigheden in deze uitgave. Niets uit deze uitgave mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden zonder toestemming van Kunstkwar�er. Copyright Kunstkwar�er 2020.

En dan … licht uit, spot aan!

