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Het is alweer eind februari! Hoewel het nog erg koud 
is buiten en storm Corrie, Eunice en Franklin pas net 

zijn langsgevlogen krijgen wij het voorjaarsgevoel al te 
pakken. Dit voorjaar mogen er namelijk eindelijk een 

aantal musicals op het podium verschijnen. 

Meer informatie leest u in deze nieuwsbrief!



REPETITIES  THE WIZ

WEER



BEGONNEN 

WEER



We nemen jullie graag mee in een trip down memory lane, met ons nieuwe 
concept: Warm Water Vijf Jaar Later. Oud-leerlingen en huidige vrijwilligers 

van WWJ zetten 5 jaar later dezelfde musical weer op het podium.

Het artistieke team van Topklas jaar 2016-2017 COULDN’T FIGHT THIS 
FEELING ANYMORE en besloten terug in de tijd te gaan, om te doen wat zij 
het liefste doen: aan pubers een musical aanleren. HERE WE GO AGAIN…
Maar deze pubers zijn geen pubers meer. Sommigen hebben hun talenten 
laten groeien, anderen moesten hun talenten weer herontdekken.
De leerlingen van Topklas 2016-2017 zijn nog één keer bij elkaar gekomen om de 
voorstelling van hun leven weer op het podium te zetten. Zij spelen DREAM ON! 

Er werd voor het eerst in tijden weer vroeg opgestaan op de zaterdagochtend 
om hard te repeteren. Moe, maar vooral vol enthousiasme kwamen ze bij elkaar.
En dat enthousiasme willen ze met jullie delen. Ze nodigen 
jullie uit! COME AND TAKE YOUR TIME AND DANCE WITH ME!
Meezingen, meedansen, meespelen… bij deze voorstelling kan 
het allemaal. WE DON’T NEED NOTHING BUT A GOOD TIME.

Herken jij de nummers in deze tekst? Dat betekent dat je sowieso moet 
komen kijken. Dit is namelijk een musical met iconische nummers, herkenbaar 

voor jong & oud.

Op 26 en 27 maart voor slechts €8 kunnen jullie Dream On komen 
bewonderen, in Restaurant 1892 Zoetermeer (Dorpsstraat 74-A).

Tickets zijn te koop via: www.greg-baud.nl
Deze voorstelling heeft een leeftijdsadvies van 12 jaar en ouder.
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Na vele oproepen om tickets te kopen voor 
THE WIZ is het niet meer dan normaal dat 

u niet eens meer hoeft te overwegen om te 
komen kijken. Maar het is zover!

In 2019 begonnen de leerlingen van 
Productieklas te repeteren voor The Wiz, 

een verhaal over Dorothy en het land van Oz. 
Nu, in april 2022, tijdens het paasweekend, 

spelen de acteurs en actrices maar liefst zes 
voorstellingen, om de verloren tijd in te halen! 

Tickets van €8 om onze talenten te bewonderen zijn 
verkrijgbaar via: 

www.greg-baud.nl
De twee casts spelen van 16 t/m 18 april in het CKC 

Zoetermeer.















MADAGASCAR



Na de voorjaarsvakantie, op 5 maart, beginnen de leerlingen en 
docenten van WWJ met het repeteren voor MADAGASCAR! De 
eindpresentatie van álle vier de WWJ-groepen dit jaar.
 Hoe gaat dit in z’n werk?  De groepen 1 t/m 4 worden gemixt, en elke 
groep gaat een eigen, unieke versie van Madagascar maken.

 
U komt dus kijken naar een musical waarin de rollen gespeeld zullen 
worden door acteurs van 7 t/m 21 jaar oud! 
De docenten kunnen niet wachten om hieraan te beginnen. 
Leerlingen, haal je dierlijke dansmoves maar uit de kast.

De lestijden zullen voor alle groepen hetzelfde blijven. 

Zet onderstaande belangrijke data alvast in de agenda:
09/04 WWJ XL 

(lange repetitie van 10:00 tot 17:00)
21/05 WWJ XL

 (lange repetitie van 10:00 tot 17:00)
24/06 Generale repetitie WARMWESTIVAL

25/06 & 26/06 WARMWESTIVAL 
(volledig weekend vrijhouden a.u.b.)



BONNIE & CLYDE MAG (NU ECHT) HET PODIUM OP
Kom kijken naar Bonnie en Clyde!

Vanaf 30 maart tot en met 8 april brengt Greg & Baud Productions 
dit duo op de planken van het oude sfeervolle theater van 

Restaurant 1892 in Zoetermeer. Veel docenten en leerlingen spelen 
hierin mee of zijn erbij betrokken op een andere manier. Dus 

natuurlijk komen jullie ze allemaal aanmoedigen, toch…!

Tickets zijn voor slechts €15 te koop via: www.greg-baud.nl
De voorstelling kan wel een beetje spannend zijn voor kleine kinderen. 



Wanneer Bonnie & Clyde elkaar leren kennen, wordt hun wederzijds verlangen 
naar opwinding en beroemdheid snel duidelijk. Hun roekeloze avonturen in de 

zoektocht naar een beter leven verandert hun spannend avontuur al snel in een 
nachtmerrie voor henzelf en hun familie. De wet dreigt hen in te halen, waardoor 
ze de dupe dreigen te worden van hun eigen ambities. Via moord en overvallen 
proberen ze het hoofd boven water te houden. Hoe bekender ze worden, hoe 

dichter ze bij hun dood lijken te komen...


