
Dans op niveau!

    vooropleiding 
    theaterdans Enschede

voor meer informatie kan  contact worden opgenomen 

met Yvonne Scholte op Reimer  053-4821129

website: www.hetstedelijk.nl

email: dansopleiding@hetstedelijk.nl



Heb je talent en wil je meedoen aan de opstapcursus?
Al vanaf groep 5 kun je je aanmelden.
Kijk voor de data en de tijden op de website van 
Het Stedelijk Lyceum

Je volgt lessen in
 klassieke techniek en spitzen,
  modern,
   caractère,
    repertoire,
     jazz dance 

Wil je je verder ontwikkelen in dans, dan kun je op
Het Stedelijk Lyceum Kottenpark dans en onderwijs
heel goed combineren.

www.hetstedelijk.nl



De muziekstroom 
van Kottenpark

dat klinkt goed!

Wij zetten 
de toon
en jij 
hebt talent

Zie je er muziek in?

Heb je belangstelling voor deze 
opleiding, dan kun je voor meer 
informatie terecht bij 
Margriet Broekroelofs, coördinator

053-4821200

Kijk ook op onze website voor meer
informatie

          www.hetstedelijk.nl

          muziekstroom@hetstedelijk.nl

Kottenpark, een school om trots op te zijn!



Laat maar eens wat horen
Heb je belangstelling en talent voor muziek, dan ben je welkom. Tijdens een auditie vragen we je 
om iets van je te laten horen. Dat kan van alles zijn: instrumentaal, vocaal, pop, licht of klassiek. 
Aan het eind van het eerste jaar bekijken we, of je voldoende niveau hebt en genoeg 
gemotiveerd bent om verder te gaan. Is dat zo, dan kan je je instrumentale 
en muzikale ontwikkeling voortzetten binnen de modules en 
ensemblelessen van het tweede jaar.
 

Wij hebben ons eigen theater, compleet met alle denkbare 
faciliteiten, waarvan het podium ook voor jou bestemd is. 
De opleiding vindt plaats aan Het Stedelijk Lyceum, 
locatie Kottenpark .

Het docententeam bestaat uit verschillende docenten van 
conservatorium, muziekschool en Kottenpark, te weten:
 Elise Velthuis en Miriam Kroeze, coach emsemblespel
 Frank van Nus, compositie & improvisatie
 Hans Grutterink, percussie
 Ruud Ouwehand, solfège 
  Margriet Broekroelofs, muziek 
 en coördinator



De Theaterklas 
van Kottenpark

Jouw podium!
voor meer informatie kan  contact worden 
opgenomen met Carole van Ruitenbeek  

tel   053-4821200
website  www.hetstedelijk.nl
email  theaterklas@hetstedelijk.nl

Kottenpark, een school om trots op te zijn!



Ben je gek van Theater en wil je je graag hierin ontwikkelen 
op de middelbare school, geef je dan op voor de audities 
van de Theaterklas. 
Je kunt in de brugklas beginnen en er ook eindexamen in doen! 

In de Theaterklas krijg je les in spel, beweging en 
stemvorming. Je krijgt ook grime- en kostuumlessen. 
Je bezoekt toneelgezelschappen en kunt repetities 
bijwonen, zodat je ziet hoe het er in het echt aan toegaat.

Ieder jaar werk je toe naar een presentatie of productie, 
zodat je goed voorbereid je eindexamen in Theater kunt doen. 

Mocht je willen doorgaan met Theater, 
op welke manier dan ook, 
dan heb je al heel wat ervaring in huis.

Op dinsdag 9 maart 2010 is er een 
voorlichtingsavond waar je met je ouder(s) 
om 19.30 uur van harte welkom bent! 

Ook kun je je opgeven voor de auditie op 
woensdagmiddag/avond 28 april 2010. 
Als je je hiervoor inschrijft, 
ontvang je een uitnodiging.  
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