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Beste ouder(s), verzorger(s) en leden van WWJ,

Wat een jaar! Online lessen via ZOOM, buitenlessen op het schoolplein van de MAVO 
en een nieuwe locatie voor onze theaterlessen, de Horizon. We zijn ontzettend blij dat 
wij nu weer theaterlessen kunnen geven zoals we gewend zijn. Ook kijken we ernaar 
uit om in september corona achter ons te laten en er een heel leuk jaar van te maken.

In deze nieuwsbrief de laatste info over het WARMWESTIVAL en een klein beetje 
informatie over volgend seizoen.

3 juli is het eindelijk zover… het WARMWESTIVAL!
Het WARMWESTIVAL is een online event. Waarom hebben wij gekozen voor een 
online-versie? Deze keuze hebben wij moeten maken omdat de corona-maatregelen 
een echt (fysiek) festival momenteel nog niet toelaten. Het allereerste WWJ-festival 
is dus thuis te volgen. Een speciale, maar toch erg leuke manier om het WWJ-seizoen 
van 2020-2021 goed af te sluiten. Komen je vrienden, opa & oma, ooms & tantes, 
nichtjes & neefjes en misschien zelfs je buren ook even online om dit niet te missen?

In plaats van kaartjes voor een voorstelling
koop je nu een thuis-pakket voor het 
online festival. Door aankoop van een pakket
 is er mee te doen aan verschillende 
activiteiten en kunnen de eindpresentaties van
álle vier de WWJ-groepen worden bekeken. 
Het bekijken van de livestream en 
de eindpresentaties kan door in te loggen 
op het online platform, met inloggegevens die 
u ontvangt bij aankoop. 
In dit pakket zitten ook nog is
leuke goodies, lekkere snacks, loten voor de
loterij, en meer!
Het pakket kost €10 en is te koop via onze website. 
www.warmwaterjeugdtheater.nl > OVER WWJ > WARMWESTIVAL

LET OP! Tickets kunnen worden gekocht tot en met 24 juni. Dit is al bijna, dus mis je 
kans niet!

Op 26 juni kunnen de pakketten worden opgehaald bij de Horizon, tussen 9 en 13u.

HET WARMWESTIVAL



3

NIEUWSBRIEF - JUNI 2021
WARM WATER JEUGDTHEATER

De planning
De livestream van het WARMWESTIVAL heeft 2 delen. 
’s Middags kun je meedoen aan de loterij en het Rad van Fortuin, van 13:30 tot 16:00. 
Het avondprogramma bestaat uit een talkshow en pubquiz van 19:00 tot 20:30. 
Deze activiteiten worden allemaal georganiseerd door de docenten van WWJ en 
andere enthousiaste vrijwilligers. Genoeg bekende gezichten dus!

De eindpresentaties zijn de hele dag te bekijken.
Zie de timetable hieronder voor een duidelijk overzicht! 

Op 3 juli niet in staat de eindpresentaties te bekijken? De eindpresentaties worden later nog beschikbaar 
gesteld voor een kleine prijs. 
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WWJ3: De Expositie
We hebben last-minute nog een leuke - offline! - aanvulling op het WWF.
Naast ons middag- en avondprogramma 
zal WWJ3 hun voorstelling gaan spelen
in de Horizon! 
Hun voorstelling De Expositie
spelen zij twee keer.
De leerlingen zijn onwijs enthousiast om 
weer voor een publiek te mogen 
optreden na zo een lange tijd. 

Losse tickets zijn voor 5 euro te verkrijgen
via www.greg-baud.nl/tickets. 
Combinatietickets (inclusief toegang 
tot de WARMWESTIVAL livestream en de online eindpresentaties) 
zijn te verkrijgen voor 12 euro. 
Er is beperkte ruimte dus wees er snel bij!

 5, 6, 12 en 13 juni hebben de leerlingen van WWJ hun eindpresentaties   
 gefilmd. Ze hebben gewerkt met een filmteam, regisseur, grimeteam, 
 professionele camera’s en nog veel meer.

 Wij zijn erg benieuwd naar het eindresultaat.
 Nieuwsgierig naar de eindpresentaties? Op onze Instagram zijn leuke 
 video’s te bekijken waarin de leerlingen van WWJ zelf vertellen waar hun 
 film over gaat.               @warmwaterjeugdtheater
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Op 4 september beginnen wij met het seizoen 2021-2022. De WWJ-lessen worden 
gegeven in de Horizon. 

Een nieuw seizoen betekent ook nieuwe groepen. Je zal een mail ontvangen over in 
welke groep je terechtkomt en van welke docenten je les gaat krijgen ;)
Heb je een vraag over de groepsindeling? Mail even naar wwj@greg-baud.nl.

THE WIZ
THE WIZ gaat vanaf september ook weer beginnen met repeteren. 
Ook meedoen aan Productieklas? Een nieuwe Productieklas begint in 2022. 
Stay tuned!

WARM WATER 5 JAAR LATER
Een nieuw project van WWJ staat in 2022 op de planning… Wat dit precies is houden 
we nog even geheim.

Tussenpresentaties
Volgend jaar een nieuwe kans om in de tussenpresentaties alle talenten uit de kast te 
trekken. In november zijn WWJ1 en WWJ2 aan de beurt, in januari WWJ3 en WWJ4. 

WARMWESTIVAL 2022
Aan het eind van ons seizoen sluiten we af met een knaller: het WARMWESTIVAL.
Volgend jaar een écht festival waar de leerlingen kunnen stralen in hun 
eindpresentaties.

VOLGEND SEIZOEN

Een goed idee voor de nieuwsbrieven van volgend jaar of ben je 
misschien wel geïnteresseerd in het schrijven van leuke tekstjes?

Stuur een mailtje naar ezra@greg-baud.nl
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Kamp 1 is hét jeugdkamp voor alle 
kinderen van 8 t/m 12 jaar. Het doel 
van Kamp 1 is het creëren van een 
onvergetelijke week, waarin plezier 
en sociale ontwikkeling in een veilige 
en respectvolle omgeving centraal 
staan. Alle kinderen zijn welkom! 
Ben jij 7 jaar, maar denken je ouders 
dat je zelfstandig genoeg bent om 
hen een weekje te missen, zelf je 
tanden te poetsen, sokken aan te 
trekken en plezier te maken? Neem 
dan contact met ons op! Dit jaar gaan 
wij van 17 tot en met 24 juli 2021 op 
kamp! 

Neem voor meer info snel een kijkje 
op www.kamp1.nl!

KAMP 1


