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     Filmopnames data

     WWJ1     
     Zaterdag 5 juni, 10:00 tot 18:00 (tijden kunnen afwijken)
     Locatie: Stadstheater Zoetermeer

     WWJ2
     Zondag 6 juni, 10:00 tot 18:00 (tijden kunnen afwijken)
     Locatie: Stadstheater Zoetermeer

     WWJ3
     Zondag 13 juni, 10:00 tot 18:00 (tijden kunnen afwijken)
     Locatie: Stadstheater Zoetermeer

     WWJ4
     Zaterdag 12 juni, 10:00 tot 18:00 (tijden kunnen afwijken)
     Locatie: onbekend, informatie volgt t.z.t

Beste ouder(s) en/of verzorger(s) en leerlingen van WWJ,

In deze nieuwsbrief informatie over het WARMWESTIVAL.

Omdat 2021 een bijzonder jaar is, hebben wij een bijzonder plan voor het 
WARMWESTIVAL. Alle groepen zullen hun eindpresentaties dit jaar niet laten zien 
door middel van een theatervoorstelling op het podium, maar door middel van 
het maken van een film! Op deze manier kan iedereen komen kijken naar onze 
voorstellingen. De presentaties worden vastgelegd door een ervaren camerateam. 
De uitzending van het WARMWESTIVAL is op 3 juli 2021. Inhoudelijke informatie 
over de kaartverkoop volgt tzt. 

WWJ XL Repetitiedag
Voor het WARMWESTIVAL organiseren wij een lange repetitiedag op 8 mei. 
De repetitietijden:

WWJ1   10:00 - 17:00
WWJ2 9u groep 10:00 - 13:15
WWJ2 11u groep 13:45  - 17:00
WWJ3   10:00 - 17:00
WWJ4   10:00 - 17:00
*Belangrijk is om die dag dus extra eten mee te nemen.

Draaidagen
Om de films goed op te nemen hebben we speciale draaidagen. Op deze draaidagen 
wordt de voorstelling gefilmd. Dit kost wat meer tijd en kan niet binnen de reguliere 
lestijden plaatsvinden. Daarom hebben we voor elke WWJ-groep een draaidag 
georganiseerd.  Voor de draaidag ontvangt u t.z.t. nog een draaiboek. 
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TIJD GAAT VOORBIJ

13 jaar! Hoe gaan we dit overleven? In de 
voorstelling Tijd gaat voorbij volgen we de 
belevingswereld en emoties van verschillende 
12-jarigen, die binnenkort 13 jaar worden. 
Verhuizen, afscheid nemen, nieuwe 
vriendschappen. Popster worden of toch 
voetballer? En die nieuwe buurjongen is toch 
wel erg leuk... 

Op 3 en 4 juli vieren we hun verjaardagsfeest! 
Kom jij ook? 
p.s. vergeet je zwembroek niet!

EINDE...LOOS?

"Einde...loos?" gaat over een schrijver met een 
probleem: zijn fantasie zit vast! Hij heeft een hoop 
verhalen bedacht, maar hij lijkt geen einde voor 
de verhalen te kunnen schrijven. Samen met zijn 
vrouw gaat de schrijver op zoek naar inspiratie 
en daarbij komen ze fantastische figuren tegen. 
Zo blijkt de wolf bang te zijn voor Roodkapje, 
zijn Hans en Grietje juist voor niemand bang, de 
biggetjes zijn druk bezig met huizen bouwen en 
de schrijver en zijn vrouw krijgen ook nog een 
uitnodiging voor het grote feest van de koning. 
Zal alles goed aflopen? En wie is toch die kat?
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DE BENDE VAN ELLENDE

“DE BENDE VAN ELLENDE” gaat over een 
vriendengroep die altijd wel wat meemaakt. 
Het kan nooit een keertje goed gaan en er 
is altijd wel een probleem dat moet worden 
opgelost. Kortom: ellende! Gelukkig weten 
ze hiermee om te gaan en steunen ze elkaar 
door dik en dun. De bonte verzameling van 
verschillende personen maakt dat geen 
enkele dag saai is.

DE EXPOSITIE

Dit jaar brengt WWJ3 jullie De Expositie!
Een stuk dat grotendeels door de leerlingen zelf is 
gemaakt onder begeleiding van het docententeam. 
De Expositie neemt je mee op een ontdekkingstocht 
door de fantastische wereld die wij theater noemen. 
De disciplines zang, dans en spel worden vermengd 
met elkaar, maar ook met andere kunststromingen. 
Ga mee op ontdekkingsreis door de wondere 
wereld van theater en laat je verrassen door de 
bijzondere, emotionele, grappige en kunstzinnige 
verhalen die verteld worden in De Expositie. Een 
voorstelling die je met een lach en traan prikkelt om 
de theaterwereld van een andere kant te bekijken.
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WWJ AGENDA MAART-JULI

WWJ1 Lessen
Aangezien WWJ1 één voorstelling gaat maken – met de ochtendgroep 
en middaggroep samen – gaan zij 3 repetities met de gehele groep 
repeteren. Deze repetities vallen op 15, 22 en 29 mei. De repetities zullen 
van 09:30 tot 12:00 plaatsvinden.
Bij vragen over deze gezamenlijke repetities kunt u mailen naar:
ezra@greg-baud.nl.

Afmelden
Hieronder is een afmeldlink te vinden voor de bovengenoemde data van 
de WWJ XL dag en de filmopnames. Graag willen we aan u vragen of 
u deze z.s.m. in kan vullen wanneer uw kind een (deel van de) dag niet 
aanwezig kan zijn. Voor het maken van de filmopnames is het  belangri-
jk dat de kinderen aanwezig zijn. Zet deze data dan ook in uw agenda! 
Wanneer ze de draaidag missen wordt het lastig om ze achteraf nog in 
de film te verwerken. Lukt het echt niet om aanwezig te zijn bij de draa-
idagen, kunt u aangeven welke tijden wel mogelijk zijn? 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgUsJV-_lXm_
gyYtUeQZiKef0WLj-uR9OUw26dMOEWxTnkQg/viewform?usp=sf_link

Vrijwilligers
Bij het WWJ wordt alles gedaan door vrijwilligers en wij zijn altijd opzoek 
naar nieuwe mensen die onze teams willen versterken. 
Heeft u interesse om te helpen met het bouwen van decors, film- of 
geluidsopnames maken of misschien zelfs lesgeven? Stuur een mailtje 
naar wwj@greg-baud.nl.

27 april 2021    Reguliere WWJ-les
03 april 2021    Reguliere WWJ-les
10 april 2021    Reguliere WWJ-les
17 april 2021    Reguliere WWJ-les
24 april 2021    Geen les i.v.m. meivakantie
01 mei 2021    Geen les i.v.m. meivakantie
08 mei 2021    WWJ XL
15 mei 2021    Reguliere WWJ-les      WWJ1 gezamenlijke repetitie

22 mei 2021    Reguliere WWJ-les      WWJ1 gezamenlijke repetitie

29 mei 2021    Reguliere WWJ-les      WWJ1 gezamenlijke repetitie

05 juni 2021    Filmopnames WWJ1     Reguliere les WWJ2/3/4

06 juni 2021    Filmopnames WWJ2
12 juni 2021    Filmopnames WWJ4    Reguliere les WWJ1/2/3

13 juni 2021    Filmopnames WWJ3
19 juni 2021    Reguliere WWJ-les
26 juni 2021    Reguliere WWJ-les
03 juli 2021    WARMWESTIVAL en laatste WWJ-les 
     van het seizoen


