
- JANUARI -



Beste relatie, 

Het is 2023! Vanuit ons de beste wensen voor het nieuwe jaar.

2023 is niet zomaar een jaar, want dit jaar viert WWJ haar 25-jarig jubileum.
Lang, lang geleden waren er wat Zoetermeerders met een droom. Een jeugdtheater 
voor alle kinderen, een plek waar deze kinderen hun liefde voor zang, dans en spel 
konden delen met elkaar. En zo gingen zij aan de slag, ze vonden een oud gebouw 
wat zij omtoverden tot theaterzaal en repetitieruimten. De leerlingen stroomden 
binnen en er werd gerepeteerd van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat. 

Nu, 25 JAAR LATER zijn de leerlingen docenten geworden en is er bijna een 
nieuw theater.

Dit jubileum kunnen we niet zomaar voorbij laten gaan. 
En hoe vier je dit nou beter dan met alle huidige en oud-docenten op het podium 
staan? Die ervaren voeten moeten van de grond. Zij moeten de leerlingen van WWJ 
laten zien dat ze het nog kunnen. Huidig en oud-docenten vormen samen de cast 
voor het Docententoneel. En deze cast speelt de musical waarbij dansen niet kan 

ontbreken, namelijk FOOTLOOSE! In het Hemelvaartsweekend is Footloose te 
zien! Informatie over de kaartverkoop & meer volgt t.z.t.



TRIBUNE BOUWENTRIBUNE BOUWEN
In Z-city wordt er hard gewerkt aan de tribune van 
het nieuwe theater. Toevallig goede handen en een 
avond in de week vrij? Wij kunnen altijd hulp 
gebruiken.. Mailen kan naar wwj@greg-baud.nl.

WWJ-LES WWJ-LES 
De leerlingen van WWJ beginnen op 4 maart met het 

repeteren voor hun eindpresentatie! Dit betekent het 
perfecte moment om in te stromen als nieuwe leerling 

en meteen mee te kunnen doen aan een musical.
Een proefles volgen kan door je hier op te geven. 

WWJ-KAMP WWJ-KAMP 
Van 30 april tot en met 4 mei organiseren wij weer het kamp! We 
vertrekken naar het o-zo-vertrouwde Eersel voor een week vol 
plezier, spellen, theater, lekker eten (en weinig slaap). 

wwj@greg-baud.nl
https://www.greg-baud.nl/index.php/wwj-inschrijven/wwj-proefles.html


EEN

T E R U G B L I K

OP



WIJ HADDEN  “NOOIT GEDACHT”“NOOIT GEDACHT”  DE MUSICAL 
VAN PRODUCTIEKLAS 2022 WEL DRIE KEER UIT 

TE VERKOPEN! DE LEERLINGEN VAN WWJ 
HEBBEN DE STERREN VAN DE HEMEL 
GEZONGEN, GESPEELD EN GEDANST.

IN JUNI ZIEN WE HEN WEER SHINEN IN HUN
 EINDPRESENTATIE VAN WWJ!



DE CAST WAS  “ALL SHOOK UP”“ALL SHOOK UP” TOEN ZIJ ZONDAG 
8 JANUARI ALWEER DE LAATSTE 

VOORSTELLING SPEELDEN.
12 SWINGENDE VOORSTELLINGEN, VAN 

2 GEWELDIGE CASTS. WE KIJKEN NU AL UIT NAAR DE 
VOLGENDE PRODUCTIE VAN GREG&BAUD, JULLIE OOK?



   WWJ-DOCENT



LOLA
Niet alleen WWJ is jarig, ook Lola viert dit jaar haar 10-jarig jubileum als 
docent bij het Warm Water Jeugdtheater. Daarom dat wij haar een aantal 
vragen wilden stellen.

Wat is jouw leukste WWJ-herinnering als leerling? 
De leukste herinneringen die ik als WWJ leerling heb zijn toch wel de 
vakantieproducties. In de Herst- of voorjaarsvakantie elke dag naar het 
Kwandrant Theater gaan om te repeteren en dan s’avonds met al je 
WWJ-vrienden logeren en oefenen. En als klap op de vuurpijl de 
voorstellingen, die toch altijd heel speciaal voelde. Soms zou ik nu nog wel 
eens zo’n week willen meemaken.
Wat is jouw leukste WWJ-herinnering als docent?
Als docent heb ik heel veel mooie voorstellingen mogen maken met hele 
leuke leerlingen. Een hele leuke herinnering is dat wij de voorstelling 
Romeo en Julia maakten in de tuin van het oude Stadsmuseum. Dit was een 
hele dure productie, maar onze leerlingen hadden als verrassing zelfstandig 
€1000 euro opgehaald. Dit was een hele leuke en lieve verrassing.
Op welk project ben jij het meest trots?
Eigenlijk op allemaal, maar dan noem ik nu toch het meest recente project 
Nooit Gedacht. In 2020 heb ik dit script samen met andere docenten ge-
schreven, maar door de coronacrisis konden we het helaas niet opvoeren. In 
2022 mocht ik deze voorstelling samen met Jasper toch maken. Ik vind het 
heel cool dat we met z’n tweeën zo’n voorstelling hebben neergezet. Het is 
heel mooi geworden en de leerlingen speelden de sterren van de hemel.
Wat doe jij met theater in je dagelijks leven?
In het dagelijks leven werk ik als educatief medewerker in het Stadstheater 
Zoetermeer. Dit wil zeggen dat ik creatieve projecten organiseer om jongeren 
in aanraking te laten komen met theater. Daarnaast volg ik de master Kunst 
educatie, waarin ik ook verschillende dingen met theater educatie doe. En 
ook ga ik graag als bezoeker naar het theater.
Hoe wil jij een indruk achterlaten bij de leerlingen van WWJ?
Ik wil graag een indruk achter laten van een docent waarvan je iets kan leren, 
maar waarbij je jezelf ook veilig voelt om op je bek te gaan. Theater is 
onderzoek doen en daarbij is niets goed of fout. Ik hoop dat ik een gezellige 
en fijne sfeer kan creëren waarbij leerlingen zichzelf kunnen zijn, kunnen 
ontdekken en plezier kunnen maken.



EVA’S VERJAARDAG

  GENOMINEERD VOOR DE 

 KUNST- & CULTUURPRIJS ZOETERMEER 2022
Wij willen alle betrokkenen feliciteren met deze 

mooie nominatie.

Van Greg & Baud Productions



Blijf op de hoogte van alles rondom het Warm Water Jeugdtheater!

Volg @warmwaterjeugdtheater op:

  Instagram

 Facebook

     Tiktok

En bekijk voor meer informatie: warmwaterjeugdtheater.nl

https://www.instagram.com/warmwaterjeugdtheater/
https://www.facebook.com/warmwaterjeugdtheater
https://www.tiktok.com/@warmwaterjeugdtheater
http://www.warmwaterjeugdtheater.nl



