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Het eind van seizoen 2021/2022!
In deze nieuwsbrief lopen we het jaar nog even langs 

en ontvangt u informatie over het nieuwe jaar!



SEIZOEN 21/22

EEN SEI  ZOENEEN SEI  ZOEN



TO REMEMBER 

EEN SEI  ZOENEEN SEI  ZOEN



MADAGASCAR JR.

Afgelopen weekend speelden de talentvolle leerlingen van WWJ hun 
eindvoorstellingen: Madagascar Jr. 

En wat was dit een feestje. In dierlijke (en vooral hele warme) outfits 
performden ze nummer na nummer en gaven ze het publiek een kijkje in het 

leven op het hilarische eiland van Madagascar.

Complimenten naar onze leerlingen en grote dank aan alle hulp achter de 
schermen.
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5 JAAR LATER 
WARM WATER 
5 JAAR LATER

WARM WATER
5 JAAR LATER
WARM WATER 



KANTINE
KANTINE 
KANTINE
KANTINE
KANTINE
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KAMP
KAMP
KAMP 
KAMP 
KAMP 
KAMP



De eerste fysieke editie van het WARMWESTIVAL was op 25 en 26 juni een feit.
Voor en na de voorstellingen kwam het publiek langs voor een drankje, 
slush-puppy, popcorn of een pannekoek. Op zondag werden er ook veel frietjes 
gehaald bij Patat&More.
Er is gerend bij de lasergame, gezongen tijdens de zandbaksessies (zelfs door de 
productie...), gedanst en gezongen tijdens de silent disco en ook de photobooth 
was druk bezocht.

Volgend jaar weer!?





SEIZOEN 22/23
In september begint het nieuwe WWJ-seizoen.

De eerste les van het seizoen is op zaterdag 3 september
De WWJ-lessen worden gegeven in de Horizon. Meer informatie 
over in welke groep je zit en van welke docenten je les gaat krijgen, 
ontvang je deze zomervakantie. 

Uitschrijven voor aankomend seizoen? Graag mailen naar 
ezra@greg-baud.nl. Her-inschrijven is bij WWJ niet nodig.

Wat kunnen jullie allemaal verwachten? Er keren een aantal 
superleuke dingen terug, zoals het Halloween-feest, Warm 
Water ... Jaar Later en ook gaan we weer op WWJ-kamp!



KEN JIJ IEMAND of BEN JIJ IEMAND die wel eens een 
WWJ-les zou willen volgen?
Mail voor een gratis proefles naar ezra@greg-baud.nl

SUPERLEUK NIEUWTJE...

GREG & BAUD heeft eindelijk een nieuw huurcontract getekend. 
Vanaf volgende maand wordt er in City & Leisure Zoetermeer, een 
eigen theaterzaal gebouwd met meer dan 300 stoelen. 
WWJ blijft in de Horizon lessen geven, maar ook WWJ heeft vanaf 
aankomend seizoen een eigen, gloednieuw podium waarop kan 
worden gedanst, gezongen en gespeeld als nooit tevoren.
Wij kijken er enorm naar uit deze zaal uit te verkopen!



DE DOCENTEN EN PRODUCTIE VAN WWJ WENSEN 
JULLIE EEN FIJNE ZOMERVAKANTIE

TOT VOLGEND SEIZOEN!




