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Kosmonaut Studio’s in AmersfoortKosmonaut Studio’s in Amersfoort
Voor iedereen van 4 t/m 14 jaar

www.telekidsmusicalschool.nl
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in juli en augustusin juli en augustus



Wat gaan we doen?Wat gaan we doen?
Drie dagen lang volgen de deelnemers 
een programma van creatieve workshops en 
werken zij aan een gezamenlijke eindpresen-
tatie.  De workshops staan onder leiding van 
professionele docenten.

Naast lekker veel dansen, zingen en acteren ga je 
aan de slag met:

• Zelf het decor te maken voor de musical
• Veel leuke spelletjes o.a. een speurtocht 
• en natuurlijk lekker eten!

O ja, we gaan ook een (online) voorstelling  
kijken, knutselen, tekenen en zijn er ontspannen 

voorlees- en chillsessies.

We gaan er een feestje van maken  
in de Kosmonaut Studio’s

De kinderen worden elke dag om 
de begintijd verwacht en mogen 
op de eindtijd weer opgehaald 
worden bij de Kosmonaut  

Studio’s in Amersfoort. 

Wat kost de Summerschool?Wat kost de Summerschool?
Deelname Mini’s kost € 84,- voor 3 (halve) 
dagen, KidsClub en TeensClub kost  
€ 192,- voor drie dagen.

AanmeldenAanmelden
Lijkt het je leuk om te komen? 
Meld je dan snel aan. zodat je 
zeker bent van een plek.  
Aanmelden kan middels het  
aan meldformulier op onze website.

Summerschool KortingSummerschool Korting
Meld je aan en betaal vòòr 15 mei 2021 en 
ontvang 10% korting!

Deze zomer organiseert Telekids Musicalschool 
een super leuke

Kosmonaut 9, 
3824 MK Amersfoort

033 - 888 69 55 
service@telekidsmusicalschool.nl
telekidsmusicalschool.nl
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SUMMERSUMMERSCHOOLSCHOOLSUMMERSCHOOL
Mini’s 4-6 jaar ochtendgroep09.00 - 12.30 uur*
Mini’s 4-6 jaar middaggroep13.00 - 16.30 uur*
KidsClub 7-9 jaar
9:15 -17:00 uur*
TeensClub 10-14 jaar 9:15 -17:00 uur*

* Mini’s volgen de Summerschool een halve dag. KidsClub en TeensClub duurt een hele dag. De workshops gaan door bij voldoende deelname.

Week 1Week 1  ma 26 juli t/m wo 28 juli

Week 2Week 2  ma 2 aug t/m wo 4 aug

Week 3Week 3  ma 9 aug t/m wo 11 aug

Week 4Week 4 ma 16 aug t/m wo 18 aug

Heb je nog vragen? Bel, app of mail 

ons gerust! Hopelijk zien we je deze 

zomer bij de Summerschool!


