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Beste relatie,
Het WWJ seizoen 2022/2023 is begonnen, en wij brengen u graag op de hoogte van
de laatste nieuwtjes.
De leerlingen van WWJ krijgen van nu tot en met januari “reguliere” lessen in zang,
dans en spel. Onze jonge sterren van WWJ1 leren nu de basics van theater, zoals een
typetje spelen. De toppers van WWJ2 oefenen met improviseren en het combineren
van zingen, dansen en spelen. De getalenteerde WWJ3’ers leren verschillende dansen speltechnieken. En de “oude garde”, WWJ4, zij kunnen tijdens de les werken aan
hun individuele interesses en zijn nu bezig met het vertellen van verhalen.
We werken dit jaar met een “onderbouw” en “bovenbouw”. Dit betekent dat de
lessen van WWJ1 & 2 en de lessen van WWJ3 & 4 soms gecombineerd worden.
Van elkaar en met elkaar leren over theater, hoe leuk is dat?
Op 21 januari zullen de leerlingen van WWJ3 en 4 laten zien wat ze tot nu toe geleerd
hebben in de tussenpresentatie! Op 4 febuari volgen de leerlingen van WWJ1 en 2.
Na de tussenpresentaties gaan de leerlingen van de groepen toewerken naar de
eindpresentaties, deze musicals worden opgevoerd tijdens het WARMWESTIVAL,
het festivalsweekend van WWJ, waarbij naast kijken naar de musicals ook allerlei
andere activiteiten te beleven zijn. Het Warmwestival vindt dit jaar plaats op
24 en 25 juni 2023. Dat moet natuurlijk in de agenda!

Graag stellen wij u voor aan het docententeam en productieteam van dit
jaar. Onze vrijwilligers geven elke zaterdagochtend enthousiast les aan de
leerlingen. Zij geven multi-disciplinair les, wat betekent dat ze niet slechts
één discipline op zich nemen, maar lesgeven in zang, dans en spel.
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Momenteel worden de lessen van het Warm
Water Jeugdtheater gegeven in SBO de Horizon,
op de Mendelssohnrode 2 in Zoetermeer.

NIEUW THEATER

In juni kwam het geweldige nieuws dat Greg & Baud een
huurcontract had getekend. Eindelijk een eigen locatie!
In het City & Leisure gebouw wordt een theaterzaal met
ongeveer 300 stoelen gebouwd. Wegens omstandigheden is de opening van ons nieuwe theater uitgesteld,
maar wij geven de hoop niet op en wachten af tot wij u in
dit nieuwe theater mogen verwelkomen!

PROEFLES

Bij WWJ kan er de gehele maand november & december
een gratis proefles worden gevolgd!
Klik hier om je aan te melden!

DE
GROTE
CLUBACTIE

duurt nog maar een week en we zitten met WWJ al op
85% van ons te behalen doel! We sparen dit jaar voor een
gloednieuwe grime-ruimte in ons nieuwe theater.
Denk aan grote spiegels met veel lampen en kasten voor
alle grime en pruiken. Zodat de leerlingen er bij elke 		
voorstelling tiptop uitzien.
Als u WWJ wilt ondersteunen kunt u een lot kopen van
slechts €3, hiervan gaat 80% rechtstreeks naar het WWJ
toe! Bij de Grote Clubactie zijn er ook leuke prijzen te 		
winnen. Ik wil een lot kopen!
WWJ kan ook gesteund worden door het kopen van
een superlot: dit is een lot van €150. Heeft u een bedrijf
die WWJ op deze manier zou willen helpen, dan zijn we
u enorm dankbaar. Of kent u iemand met een bedrijf
die WWJ misschien zou willen ondersteunen?
In ruil voor het kopen van een superlot biedt WWJ
gratis kaartjes aan voor de eindpresentatie en een
plekje in onze flyers.
Ik wil een superlot kopen!

Afgelopen jaar is er langzaam een nieuw concept
geïntroduceerd, de WWJ Kanti! De leerlingen van WWJ
kunnen nu om de twee weken een tosti, pannenkoek
of andere snack halen tussen en na de lessen.
Eten en ondertussen elkaar vertellen over de WWJ-les:
een perfecte combinatie!

HALLOWEENFEEST
Zaterdag 29 oktober was het Halloween en WWJ vierde dit
met het Halloweenfeest! De leerlingen hebben karaoke gezongen,
Weerwolven gespeeld en konden door de enge Haunted Walk.
Ook was er een prijs te winnen voor de engste/leukste Halloweenoutfit!
Sam ging naar huis met €5 kantine-shoptegoed.

OUD-LEERLING

ROOS MARIJN
Hoi!
Mijn naam is Roos Marijn en ik ben nu 7 jaar betrokken
bij het Warm Water Jeugdtheater.
Ik heb zelf 7 jaar les gehad en ben dit jaar begonnen als
productieassistent bij de nieuwe productieklas:
Nooitgedacht! Het tofste aan WWJ vind ik dat iedereen
welkom is en dat je op een hele leuke manier leert om
theater te spelen. Het is super gaaf dat je al vanaf zo’n
jonge leeftijd kunt leren hoe je moet spelen, zingen en
dansen en dit vervolgens ook kan laten zien tijdens de
voorstellingen die er gespeeld worden.
Mijn leukste ervaring is de voorstelling De Wiz die we vorig
jaar hebben gespeeld. We hadden een hele leuke groep en we
hebben met z’n allen iets heel gaafs neer gezet.
Daar ben ik heel trots op.
Ik heb heel veel zin in aankomend jaar en ik hoop u te zien bij
de voorstellingen van WWJ!

PRODUCTIEKLAS 2022
Naast de reguliere lessen op zaterdagochtend kunnen de leerlingen elk jaar mee doen aan
de Productieklas. In een korte periode repeteren zij voor een musical.
Dit jaar wordt de Productieklas geleid door Lola en Jasper, en doen zij de
voorstelling Nooitgedacht. De leerlingen zijn in september begonnen met
repeteren voor de voorstelling. De repetities zijn elke zaterdagmiddag na de
WWJ lessen en leerlingen van WWJ1 t/m WWJ4 doen mee.
Daardoor bestaat de cast uit een gezellige, diverse groep enthousiaste leerlingen.

Rose, de dochter van Wendy, komt terecht in Nooitgedachtland en
beleeft daar avonturen met Peter Pan. Leert zij geloven in magie?
Ben je benieuwd geworden? Kom dan in december kijken!
De leerlingen spelen 3 voorstellingen, op 29 en 30 december,
in het Picasso Lyceum Zoetermeer.
De kaartverkoop is geopend! Koop hier een kaartje voor maar €8!

Blijf op de hoogte van alles rondom het Warm Water Jeugdtheater!
Volg @warmwaterjeugdtheater op:
Instagram
Facebook
Tiktok
En bekijk voor meer informatie: warmwaterjeugdtheater.nl

