Musical, theater, koren, periodes en tarieven
Wil je een musicalster worden of zingen bij een kindertheaterkoor, gospelkoor of popkoor of
met vrienden of familie met je ‘eigen’ koor optreden? Dat kan allemaal bij de YMCA!

Y-Musical Theatergroep
Werkt met kinderen en jongeren aan zang, dans en theatertechnieken uit beroemde films en
musicals. De ideeën van de kinderen worden verwerkt in script, zang en dans. Hoe leuk is
dat? Natuurlijk hebben zij een jaarlijkse uitvoering op een ludieke locatie.
Leeftijd

dag

tijd

kosten sep t/m jun

Docent

Aanmelden

4 – 5 jaar

dinsdag

15.30 – 16.15 uur

12 x les € 90,00

Robin

Aanmelden

6 – 9 jaar

dinsdag

16.30 – 17.30 uur

€ 34,50 pm

Leonie / Myrthe

Aanmelden

10 – 12 jaar

dinsdag

17.30 – 19.00 uur

€ 43,50 pm

Leonie / Myrthe

Aanmelden

Kindertheaterkoor de Zeesterren heeft ook eigen website wwwdezeesterren.nl
De meisjes en jongens van Kindertheaterkoor de Zeesterren laten wekelijks tijdens de
repetitie op maandagavond hun prachtige stemmen horen, en doen hierbij veel zang- en
podiumervaring op! Zij bewegen en spelen toneel, en dat kan je zien tijdens de optredens.
Een optreden van Kindertheaterkoor de Zeesterren is een complete voorstelling.
Leeftijd

dag

tijd

kosten sep t/m jun

Docent

Aanmelden

6 – 9 jaar

maandag

16.30 – 17.30 uur

€ 17,50 pm

Monique

Aanmelden

9 – 12 jaar

maandag

17.30 – 18.30 uur

€ 17,50 pm

Monique

Aanmelden

YMCA Gospelkoor heeft ook eigen website www.ymcagospelkoor.nl
De stijl van het koor is 'Contemporary Gospel Music', oftewel eigentijdse gospelmuziek.
Op het repertoire staan nummers van onder andere Paul Baloche, Steven Curtis Chapman en
Kirk Franklin. Ruim 60 leden telt het inmiddels bekende gospelkoor met eigen band, die vele
optredens in het land hebben verzorgd en meerdere CD's en DVD's hebben uitgebracht.
Leeftijd
Vanaf 15 jaar

dag

tijd

kosten heel jaar

Docent

Aanmelden

woensdag

20.15 – 22.15 uur

€ 15,00 pm

Rob

Aanmelden

YMCA Popkoor heeft ook eigen website www.ymcapopkoor.nl
Het YMCA Popkoor heeft ruim 50 enthousiaste leden, aangevoerd door een charismatische
dirigent. Het repertoire bestaat uit covers van popmuziek, zoals Stitches (Shawn Mendes),
Chandelier (Sia), Always Remember (lady Gaga) of Ik heb je lief (Paul de Leeuw), die op
geheel eigen wijze worden uitgevoerd. Optredens waren er al eerder van Paradiso

Amsterdam, Haarlem en het Westland tot het Paard in Den Haag en natuurlijk op vele
locaties in Scheveningen. Het koor organiseert ook het korenfestival ‘Terug naar de Kust’
Leeftijd
Vanaf 15 jaar

dag

tijd

kosten heel jaar

Docent

Aanmelden

maandag

20.00 – 22.00 uur

€ 18,50 pm

Marc Peter

Aanmelden

Popclass
Uniek: je eigen familie, vrienden of collega's in je eigen koor als project en afsluitend een leuk
optreden. Dat kan ook bij de YMCA. Wij zorgen voor de vakkracht en eventuele begeleiding.
Verras anderen op deze wijze, met je eigen optreden als koor! Deelname vanaf 8 personen.
Leeftijd
Alle leeftijden

dag

tijd

kosten

Docent

Aanmelden

In overleg

60 minuten

€ 27,50 pp/per 4 lessen

Leah

Aanmelden

