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Beste ouder(s), verzorger(s) en leerlingen van WWJ,
Wat kijken we ernaar uit om weer te beginnen!
De WWJ-lessen gaan zaterdag 3 september weer van start.
We zien jullie graag in SBO de Horizon aan de
Mendelssohnrode 2.

DOCENTEN 2022/2023
WWJ1

WWJ2

Sophia, Eli, Stan, Tom, Demi

WWJ3

WWJ4

Lola, Menno, Jasper, Raygin, Jochem

Dit jaar pakken we de docentenverdeling iets anders aan: we
werken met een “onderbouw”- en “bovenbouw”groep.
Zoals je ziet hebben de leerlingen van WWJ1 en 2 & WWJ3 en
4 dezelfde docenten. Hoe dit invloed gaat hebben op de lessen
ga je vanzelf merken!
Aankomend jaar verloopt al het contact van
de reguliere WWJ-lessen via Ezra.
Bij vragen, opmerkingen & meer kunt u een
mailtje sturen naar ezra@greg-baud.nl

De eerste les van het jaar is elk jaar een open les.
Dit betekent: ken je iemand die een keer een les
mee wilt doen?
Neem hem/haar mee voor een gratis proefles!
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10 SEPTEMBER - HET UIT FESTIVAL
Op 10 september vindt het UIT-festival in Zoetermeer plaats. Dit is de jaarlijkse
aftrap van het culturele seizoen. Met een culturele wandeling vol kleine
voorstellingen, optredens en presentaties ontdek je wat er allemaal te doen is het
komende seizoen, ontmoet je andere Zoetermeerders en verenigingen en
verwonder je je tijdens de vele culturele ontmoetingen op straat, langs de route en
rondom de instellingen. Ook dit jaar is het festival weer gratis te bezoeken!
WWJ is elk jaar te zien bij het UIT-festival. Elke WWJ-leerling doet mee!
Dit jaar zijn we in verschillende groepen (WWJ1, 2, 3 & 4) van 13:00 tot 15:00 te
zien tijdens de wandeling. In de eerste twee lessen van het seizoen wordt er voor
het festival gerepeteerd.
Goed om te weten: de reguliere WWJ-les op 10 september gaat gewoon door.
Er is de mogelijkheid om na de les van de middaggroep rond 12:15 met de
docenten van WWJ vanaf de Horizon te lopen naar het Stadshart. Zelf fietsen kan,
maar zonder ons toezicht. Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de jongere kinderen
vragen we om de kinderen wellicht zelf te brengen.
Wij verzamelen om 12:45 in het Stadshart, de precieze locatie volgt later.
Ouders, vrienden, buren: kom een kijkje nemen!
Afmeldingen graag naar ezra@greg-baud.nl

DE GROTE CLUBACTIE
Vorig jaar hebben wij met de Grote Clubactie een nieuw record behaald: we
hadden maar liefst 1016 lootjes verkocht. Dit jaar willen we dit natuurlijk
overtreffen en daar hebben we jullie hulp hard bij nodig.
De GCA begint op 24 september!
Naast de normale loten die verkocht worden voor €3 per stuk kunnen er ook
superloten verkocht worden aan bedrijven, ter waarde van €150.
Bij deze doen wij alvast een oproep aan alle ouder(s), verzorger(s) en bekenden
die wellicht van een bedrijf af weten die op deze manier wilt bijdragen aan
het Warm Water Jeugdtheater.
U kunt ons bereiken door een e-mail te sturen naar wwj@greg-baud.nl
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JAARPLANNER

2022/2023

3/9

EERSTE LES SEIZOEN

24/12

GEEN WWJ-LES

27/5

WWJ XL

10/9

UIT-FESTIVAL

31/12

GEEN WWJ-LES

17/6

GENERALE REPETITIES

16/9

AUDITIES NOOIT GEDACHT

25/2

GEEN WWJ-LES

18/6

GENERALE REPETITIES

24/9

START REPETITIES
NOOIT GEDACHT

25/3

WARM WATER 7 JAAR LATER

24/6

WARMWESTIVAL

24/9

START GROTE CLUB ACTIE

26/3

WARM WATER 7 JAAR LATER

25/6

WARMWESTIVAL

22/10

GEEN WWJ-LES

28/10

HALLOWEEN - PARADE

29/4

GEEN WWJ-LES

29/10

HALLOWEENFEEST

30/4

WWJ-KAMP t/m 5 mei

13/11

EXTRA REPETITIE
NOOIT GEDACHT 10:30-17:00

20/5

VERRASSING

21/11

EINDE GROTE CLUB ACTIE

21/5

VERRASSING

NOOIT GEDACHT REPETITIE GAAT WEL DOOR

WWJ-LESSEN
PRODUCTIEKLAS
EXTRA’S
EXTERNE ACTIVITEITEN

1/4

WWJ XL

LES VAN 10:00 TOT 17:00

1/7

LES VAN 10:00 TOT 17:00

WARMWESTIVAL

WARMWESTIVAL

LAATSTE LES SEIZOEN

Er komen dit jaar weer ontzettend veel leuke dingen aan.
Het Halloween-feest is terug voor een 2e editie, ook Warm Water Later
is terug, we gaan natuurlijk weer op kamp, en we hebben een speciale
verrassing in petto in het weekend van 20 en 21 mei.
Lees hieronder ook meer over de nieuwe Productieklas!
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WWJ zoekt enthousiaste en energieke spelers voor onze
aankomende productieklas ‘Nooitgedacht’.
Wanneer er niet meer in magie wordt geloofd, kunnen er gekke
dingen gebeuren. Met bekende karakters als Peter Pan, Tinkerbell
en de gevreesde Kapitein Haak, kan het niet anders dan een goed
verhaal worden.
Wil jij in december 2022 schitteren in dit magische stuk? Meld je dan
aan via janna@greg-baud.nl.
Wanneer je je aanmeldt, doe je sowieso mee!
Goed om te weten:
- Audities: zaterdagmiddag 16 september.
- Repetities: zaterdagmiddagen van 13:00 – 17:00, vanaf 24 september.
- Eenmalige repetitie op zondag 13 november (10:30 – 17:00)
- De voorstellingen zullen opgevoerd worden tussen kerst en oud & nieuw
in Zoetermeer.
Voor deelname aan productieklas vragen wij een eenmalige deelname van
€50,- voor WWJ-leerlingen en een maandelijkse contributie van €29,voor niet WWJ-leerlingen.
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EEN BRIEF VAN DE
PENNINGMEESTER
Beste (ouder van) leerling van het Warm Water Jeugdtheater,
Je krijgt deze brief omdat je bent (of uw zoon of dochter is)
ingeschreven als leerling van het Warm Water Jeugdtheater.
Zaterdag 3 september gaan de lessen weer beginnen. De docenten
hebben weer heel veel zin om je zang, dans en spellessen te geven.
De contributie voor de leerlingen is verhoogd van € 27,50 naar
€ 29 per maand.
Ik heb al gemerkt dat enkele ouders de maandelijkse overboeking
hebben ingeschakeld, maar voor diegene die dat nog niet gedaan heeft,
verzoek ik dat per direct (t/m juni 2023) weer te doen.
Graag bij de overboeking de naam van de leerling en de betreffende
groep vermelden.
Om de administratieve werkzaamheden voor mij, als penningmeester,
wat lichter te maken, kun je ook dit jaar een korting van 10% (zijnde 1
maand gratis) krijgen. Deze korting krijg je alleen als het lesgeld voor het
gehele lesseizoen 2022-2023 voor eind september 2022 in één keer
wordt overmaakt naar het onderstaand bankrekeningnummer.
Dat betekent dat er in plaats van € 290 (10 maanden x € 29) maar
€ 261 hoeft te worden betaald per leerling.
De contributie kan worden overgemaakt naar bankrekeningnummer
NL86INGB0007826760 t.n.v. Stichting Greg en Baud Projects, onder
vermelding van de naam en groep van de leerling.
Bij vragen en/of opmerkingen ben ik te bereiken via
penningmeester-wwj@greg-baud.nl
Jochem Kerkhof
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WIST JE DAT...
Bij WWJ kan er ook
contributie worden
betaald door middel van
de Zoetermeerpas!

WIL JIJ MEESPELEN
IN DE KERSTPRODUCTIE?
Greg & Baud Productions zoekt voor de aankomende kerstproductie een
aantal jonge talenten (9 t/m 14 jaar). Dan spelen ze namelijk de vrolijke musical
All Shook Up! Deze voorstelling met muziek van Elvis Presley heeft nog plekjes
over voor een aantal jonge castleden. Je krijgt dan de kans om als ensemble in
een paar scènes te schitteren.
Wat informatie op een rij:
- In de maanden oktober/november wordt er in totaal 5 keer gerepeteerd. De repetitietijden zijn van 19:30 uur tot 21:15 uur.
- Je wordt verwacht bij twee doorlopen (datum nog te bepalen), één technische
doorloop (10 of 11 december) en één generale repetitie (12 of 14 december). Bij de
doorlopen en generale repetitie is de eindtijd (net als bij de voorstellingen) rond
23.00.
- Je speelt de helft van de shows (16/17/18/22/23/26 december en 5/6/7/8
januari). Het gaat zowel om middag- als avondvoorstellingen. De data worden later
verdeeld.

Ben je enthousiast geworden en wil je deze Kerst graag op het podium staan?
Meld je dan uiterlijk zondag 4 september aan voor de audities op vrijdagavond
16 september via allshookup@greg-baud.nl.
We hopen je snel te zien!
Creatief team All Shook Up
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