
GRATIS kennismakingscursus MusicAllFun | groep 3 & 4 

Zit je volgend schooljaar in groep 3 of 4 en vind je zingen ook zo leuk? Kom dan in april naar onze 
gratis kennismakingscursus: MusicAllFun! De lessen zijn op woensdag 5, 12 en 19 april van 16:00u tot 
16:50u. 
 
Samen met onze docente Fenneke ga je leuke liedjes instuderen en ervaar je hoe leuk het is om dit 
samen met andere kinderen te doen. Volgend schooljaar starten de wekelijkse lessen van de cursus 
MusicAllFun, maar je kunt er nu al gratis mee kennismaken! 
 
Aanmelden 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@starsonstage.nl o.v.v.: ‘aanmelding 
MusicAllFun’. Geef ook je voor- en achternaam, leeftijd en huidige basisschoolgroep 
aan ons door. Na aanmelden krijg je van ons bericht dat we voor jou een plekje hebben 
gereserveerd voor de kennismakingscursus. 
VOL = VOL, dus zorg dat je er op tijd bij bent! 
 

Data kennismakingscursus: 
 
woensdag 5 april, 16.00u - 16.50u 
woensdag 12 april, 16.00u - 16.50u 
woensdag 19 april, 16.00u - 16.50u 
 
Locatie: 
Theater de Speeldoos 
Vliertstraat 6 Vught 
 
Deelname 
GRATIS 
 
Kijk ook voor meer informatie op: 
www.starsonstage.nl   

 

 

GRATIS kennismakingscursus Musical | 7 – 11 jaar 
 
Hou jij ook van zingen en acteren? Droom je er stiekem wel eens van om in the spotlights te staan? 
Ben je tussen de 7 en 11 jaar oud? Dan zijn we op zoek naar jou! 
 
Op donderdag 6, 13 en 20 april van 16:00u -16:50u start onze kennismakingscursus van 3 lessen 
waarin je kennis maakt met musicaldocente Fenneke en samen veel plezier beleeft. Deelname is 
gratis. Als je het leuk vond, kun je je daarna inschrijven voor onze musicalgroep Youngstage die in 
september weer van start gaat. 
 
Aanmelden 
Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar info@starsonstage.nl o.v.v. ‘aanmelding 
kennismakingscursus Musical’. Geef ook je voor- en achternaam, leeftijd en huidige 
basisschoolgroep aan ons door. Na aanmelden krijg je van ons bericht dat we voor jou een plekje 
hebben gereserveerd voor de kennismakingscursus. 
 
VOL = VOL, dus zorg dat je er op tijd bij bent! 

 

http://www.starsonstage.nl/

