
 

 

 

Nieuwsbrief 

 

 Juni 2022 

Mededeling 
Helaas moeten wij per november 2022 ons huidige pand in Pietermaai 
verlaten. Het gebouw van Pietermaai Art Space is verkocht en krijgt een 
nieuwe bestemming. Vandaar dat wij op zoek zijn naar een nieuwe plek. 
We willen jullie vragen om met ons mee te denken. Wellicht weet een van 
jullie een gebouw wat niet in de openbare verhuur/verkoop staat, maar 
wat wel geschikt zou zijn voor onze vorm van onderwijs? 

 
In de meest ideale situatie willen we graag met een deel van de huidige 
huurders weer onder één dak onze lessen verzorgen. We zijn op zoek naar 
een gebouw (te huur of eventueel te koop) op een centrale locatie (denk 
aan Pietermaai, Zeelandia, Saliña, Otrobanda), met enkele grotere 
ruimtes voor groepslessen, en enkele kleinere ruimtes voor 1 op 1 lessen. 
Het is ook belangrijk dat het een veilige plek is, waar kinderen veilig uit 
de auto kunnen stappen en niet zomaar een drukke straat op kunnen 
rennen. 
 
Mocht iemand van jullie een tip voor ons hebben, dan horen we dat heel 
graag! Alvast bedankt 
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Beeldmateriaal  
E Misterio di Bolo 
 
Onze eindpresentaties waren een 
groot succes! We hebben enorm 
genoten van alle spelers en het 
publiek wat is komen kijken. Een 
mooie afsluiting van het 
theaterlesseizoen! 
 
Wilt u nog meer nagenieten? Alle 
foto’s staan online op: 
www.drazans.com 
 
Een link naar de filmopnamens 
ontvangen jullie nog per app.  

 Nieuw lesrooster seizoen 22|23 
 
Dinsdag   
15.30 – 17.00  Junior Talentenklas 
17.00 - 19.00  Theater Talenten Klas 
 
Woensdag 
14.00 – 15.00  Toneel groep 3 - 4    
15.00 – 16.15  Toneel groep 5 - 6  
 
Donderdag 
14.30 – 16.00  Toneel groep 7 - 8 
16.15  – 18.15  Repetitie productie  
 
Vrijdag  
15.00 – 15.45   Kleutermix, groep 1 - 2  
14.45 – 16.15  Toneel groep 7 - 8  
 
Zaterdag 
9.30 – 12.15  Jongeren  
   

 

 

“Kom kijken 
naar onze 

theatertalenten 
op donderdag 30 
juni bij Punda 

Vibes” 

 Nieuw rooster 22|23 

Er zijn dit jaar enkele wijzigingen in het 
rooster. De musicalklas is voorlopig 
komen te vervallen, maar we hopen deze 
in de loop van het seizoen weer op te 
kunnen pakken. Er is nog ruimte in het 
rooster hiervoor op woensdagmiddag.  

Dit jaar zullen er geen lessen zijn op de 
locatie op Blue Bay. 

Op donderdagmiddag is alvast een 
‘plekje’ gereserveerd voor de repetities 
van onze nieuwe productie die we in 
december gaan spelen. 
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Vakantieplan 
 
Heb je ook in de vakantie zin om 
theater te maken? Wij ook! Daarom 
organiseren wij een vakantieplan in 
de laatste week van de 
zomervakantie.  
 
Op 8, 9 & 10 augustus activeren wij 
onze creativiteit weer en maken wij 
3 dagen lang theater, spelen leuke 
spellen, en geven op de laatste dag 
een presentatie voor iedereen die 
wil komen kijken! 
 
Wie? Alle kinderen van  4 tot 12 
jaar 
Waar? Bij Drazans natuurlijk! 
Om op te geven of meer informatie, 
mail naar: info@drazans.com of app 
naar 5605656 

 

BIG Pressure 

We zijn trots! Omdat de 
educatieve interdisciplinaire 
dans & theater voorstelling 
‘BIG Pressure’ – in 
samenwerking met 
Danceschool Turning Point – 
zo’n succes was, gaat hij in 
september in reprise!  

We bezochten in maart al 6 
scholen, en nu hopen we weer 
veel kinderen uit de brugklas te 
kunnen bereiken met het thema 
‘peer pressure’, gespeeld door 
onze jongeren als peer-
educator.  

 Wisten jullie dat…. 

ONZE DOCENTEN IN OPLEIDING  ZIJN 
GESLAAGD! Gefeliciteerd Marije, Liselot, 
Romy, Renske en Loes! 

KAI uit de talentenklas is aangenomen bij de 
HKU én ArtEZ. Hij gaat na de zomer 
CREATIVE WRITING studeren aan de 
hogeschool voor de kunsten ArtEZ Arnhem,  

RANDIYON uit de talentenklas is 
aangenomen bij SintLucas, een MBO opleiding 
voor creatief talent. Hij gaat hier een opleiding 
tot AUDIO VISUELE SPECIALIST volgen.  

ZENNA uit de talentenklas is aangenomen bi 
de HKU en gaat daar in augustus met de 
opleiding DOCENT THEATER starten.  

  

 


