Jeugdtheaterhuis
Lesinformatie Vlaardingen
seizoen 2017/2018
Rooster lessen voor kinderen tot 12 jaar
Toneelklas M/L, 7 - 12 jaar
17VTKM
lesdata:

woensdag 14.15 – 15.45 uur in KADE40
oktober 4, 11, 25 | november 1, 8, 15, 22, 29 | december 6, 13, 20 |
januari 10, 17, 24, 31 | februari 7, 14, 21 | maart 7, 14, 21, 28 | april 4, 11, 18*

Eindpresentatie woensdag 18 april*

Contact
Leslocatie Vlaardingen
KADE 40
Westhavenkade 40
3131 AE Vlaardingen
Locatieleiding Jeugdtheaterhuis Maassluis-Vlaardingen
Nicky van der Wielen (bereikbaar op woensdag t/m zaterdag)
E maassluis@jeugdtheaterhuis.nl
T 06-81124266
Contactgegevens
hoofdkantoor Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland
St. Jobsweg 5
3024 EH Rotterdam
T 085 - 782 09 82 (dinsdag t/m vrijdag 09.00-15.00 uur)
E info@jeugdtheaterhuis.nl
I www.jeugdtheaterhuis.nl
Dagelijkse leiding Jeugdtheaterhuis
Theo Ham – directeur
Annelies Keegel – adjunct-directeur
Liesbeth le Cessie – hoofd lessen en projecten

Jeugdtheaterhuis
Lesinformatie Vlaardingen
seizoen 2017/2018
Belangrijke informatie
• Indien een leerling niet in staat is een les bij te wonen, verzoeken wij vriendelijk dit
per e-mail door te geven aan de locatieleider via maassluis@jeugdtheaterhuis.nl.
Vermeld daarbij de naam van de leerling en de cursuscode. Regelmatig verzuim van
lessen/repetities kan leiden tot ontzegging van het volgen van lessen of het
meewerken aan een theaterproductie.
• Het Jeugdtheaterhuis is niet aansprakelijk voor schade aan en verlies van
eigendommen van leerlingen en/of derden noch voor letsel van leerlingen en/of
derden.
• Het is ouders/verzorgers niet toegestaan een les bij te wonen.
• Tijdens de lessen, repetities en voorstellingen mogen geen foto-, geluids- en/of videoopnames gemaakt worden, met uitzondering van de eindpresentatie voor
ouders/verzorgers.
• Het Jeugdtheaterhuis verstrekt geen medicijnen, ook geen pijnstillers, tenzij dit op
voorhand met ouders/verzorgers is overlegd.
• Indien het woonadres of e-mailadres van een leerling en/of ouders/verzorgers wijzigt,
geef dit dan tijdig per e-mail door via info@jeugdtheaterhuis.nl om geen belangrijke
cursusinformatie te missen.
• De volledige Algemene Voorwaarden van het Jeugdtheaterhuis zijn op onze website
na te lezen

Vriendje voor een tientje
Ken jij iemand die het Jeugdtheaterhuis een warm hart toedraagt en ons (financieel) wil
ondersteunen? Dat kan, word een Vriendje voor een tientje via onze website!

Volg ons online!
/Jeugdtheaterhuis

/Jeugdtheaterhuis

/jthzuidholland

@jthzuidholland

jthzuidholland

