
12.30u - 13.00u
Initiatie GITAAR

1e tot 4e leerjaar

10.00u - 11.00u
Musicalinitiatie

1e tot 3e leerjaar

11.00u - 13.00u
Musical-

productie
Groep 2

Vanaf 4e leerjaar

VRIJDAG ZATERDAG

Open groepslessen:
Wanneer je online inschrijft, kan je meteen dag en uur kiezen tot het maximum aantal deelnemers bereikt is.
Let op: Overlappende groepslessen kunnen niet gecombineerd worden.
Uren gitaarlessen tot 10 juni nog even onder voorbehoud!!!

Gesloten groepslessen:
Je schrijft je in voor de auditie van deze lessen. Nadat alle audities zijn afgerond zal het auditieteam beslissen welke deelnemers kunnen deelnemen aan dit aanbod.
OPGELET: Omdat we niet kunnen garanderen dat je aan deze workshops kan deelnemen (o.w.v. audities of te weinig inschrijvingen) is het, indien je wenst, aan te raden je ook in te schrijven voor de open groepslessen. 
Als je inschrijving voor de gesloten groepslessen bevestigd wordt, kan deze kosteloos worden overgezet of kan je ervoor kiezen je in te schrijven voor beide workshops.

Coaching en inititiaties:
Je schrijft je in voor een reeks die je wil volgen. In september nemen we contact met je op om het lesmoment vast te leggen.
We houden in de mate van het mogelijke, bij de verdeling van deze lessen, rekening met je inschrijving voor de groepslessen.
Vinden we geen uur dat voor jou mogelijk is, dan kan je je inschrijving kosteloos annuleren.

19.30u - 21.00u
Popkoor MUMENT

Vanaf 5e middelbaar

18.00u - 19.00u
Tienershowkoor

Vanaf 4e leerjaar

19.00u - 20.00u
Tienershowkoor Extra

Vanaf 1e middelbaar

DONDERDAG

UURROOSTER GROEPSLESSEN 2019 - 2020
People On Stage - Stationsstraat 58, 2440 GEEL

19.00u - 20.00u
Initiatie GITAAR

4e leerjaar tot 2e middelbaar

20.15u - 21.15u
Initiatie GITAAR

vanaf 1e middelbaar (ook volwassenen)

13.00u - 14.00u
Initiatie GITAAR

4e leerjaar tot 2e middelbaar

14.15u - 15.15u
Initiatie GITAAR

vanaf 1e middelbaar (ook volwassenen)

18.00u - 20.00u
Theater-werkplaatsen

1e tot 6e middelbaar

MAANDAG DINSDAG WOENSDAG ZONDAG

09.00u - 11.00u
Theater-

productie
Groep 1

Vanaf 4e leerjaar

09.00u - 11.00u
Theater-

productie
Groep 2

Vanaf 4e leerjaar

09.00u - 10.00u
Kleutermusical
Vanaf 2e kleuterklas

10.00u - 12.00u
Musical-

productie
Groep 1

Vanaf 4e leerjaar


