TONEEL VOOR KINDEREN UIT GROEP 3 EN 4 VAN HET BASISONDERWIJS
Wil je graag meer leren over theater? In onze jongste toneelgroep staan inleving, verbeelding en fantasie centraal. Samen
met leeftijdsgenootjes ontdek je de verschillende facetten van toneel. We maken gekke personages, spelen scènes en
duiken in de kostuum koffer. We doen spellen gericht op samenwerken, concentreren, fantaseren en presenteren.
Aan het eind van het jaar schitter je in de eindpresentatie om zo te kunnen laten zien wat je dit jaar allemaal geleerd hebt
over theater!

LESDAG

WOENSDAG 14.00u – 15.00uur (vakantierooster vind je verderop)

LESLOCATIE

PIETERMAAI ART SPACE, Kaya Jonge Wacht 8, Pietermaai (voormalig Kurá di Arte)

LESGELD

NAF 250 per periode (meer informatie over proeflessen, betaling, etc, vind je verderop)

PROEFLES
Het is mogelijk om een of twee proeflessen te volgen alvorens u overgaat tot inschrijving. De kosten hiervoor bedragen:
Bij één proefles: Naf 15
Bij twee proeflessen: Naf 25
Besluit u na een of twee proeflessen over te gaan tot inschrijven dan wordt het betaalde bedrag van de proefles(sen) in
mindering gebracht op het eenmalige inschrijfgeld van Naf 25.

BETALING LESGELD
Bij inschrijving of bij aanvang van een nieuwe periode ontvangt u van ons altijd een mail met daarop het verschuldigde
lesgeld. Gelieve het lesgeld binnen een maand na de verzenddatum van de mail te betalen.
Wij geven er de voorkeur aan dat u het lesgeld in één keer via een bankoverschrijving betaalt. Vergeet bij de overschrijving
niet de voor- en achternaam van de betreffende leerling te vermelden. Eventueel kunt u ook cash betalen op de
administratie (Let op: u kunt niet pinnen en wij accepteren geen cheques).
Wilt u het lesgeld in termijnen betalen?
Bij aanvang van een nieuwe periode:
Houd graag 4 gelijke termijnen aan en de volgende vervaldata:
Eerste periode:
1 september, 1 oktober, 1 november en 1 december
Tweede periode: 1 februari, 1 maart, 1 april en 1 mei
Schrijft u halverwege een periode in?
Het periodebedrag wordt voor u aangepast afhankelijk van de inschrijfdatum. Als u in
termijnen wilt betalen, overleg dan met de administratie over de termijnbedragen en de vervaldata.
BANKGEGEVENS
Stichting JTSC Drazans
Kaya Jonge Wacht 8
Accountnr: 2202 9506 (MCB)
VAKANTIEROOSTER
TUSSENVAKANTIE
KERSTVAKANTIE
CARNAVALSVAKANTIE
PAASVAKANTIE
KONINGSDAG
HEMELVAARTVAKANTIE

maandag 10 oktober 2022 t/m zondag 16 oktober 2022
donderdag 22 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
maandag 20 februari 2023 t/m zondag 26 februari 2023
donderdag 6 april 2023 t/m zondag 16 april 2023
donderdag 27 april 2023 & vrijdag 28 april 2023
donderdag 18 mei 2023 t/m zondag 22 mei 2023

De laatste lesweek is van 23 t/m 29 mei 2023. De reguliere theaterlessen worden afgesloten met een spetterende
eindvoorstelling door alle leerlingen in het laatste weekend.

