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4 t/m
12 jaar



8 t/m 12 jaar  9.30 uur - 16.30 uur
Woensdag 5 januari Woensdag 5 januari 

13 t/m 18 jaar  9.30 uur - 16.30 uur
Donderdag 6 januari Donderdag 6 januari 

8 t/m 12 jaar  9.30 uur - 16.30 uur
Dinsdag 4 januari Dinsdag 4 januari 

Jeffrey Stuut studeerde in 2008 af aan Dansacademie Lucia  Marthas 
en speelde na zijn afstuderen in de musical Tarzan. Na  Tarzan heeft 
 Jeffrey in verschillende musicals gewerkt in binnen en buitenland 
 zoals Dans der Vampieren, Saturday Night Fever, Best of Musical, 
CARO en Anastasia. Jeffrey heeft verder in verschillende moderne 
gezelschappen gedanst in binnen en buitenland. 

Jeffrey is als docent al jaren verbonden aan Lucia Marthas Institute 
for Performing Arts waar hij zowel de hoofd- als de vooropleiding 
les geeft.

Even voorstellen:Even voorstellen:

Tijdens de MasterClass 
gaan we werken aan het zo 

precies mogelijk oppikken van 
een musical choreografie en 
daar meteen expressie en 

kracht aan geven.

We werken aan stijl-
gevoeligheid en we gaan 

opzoek naar jouw personage 
en uitstraling in de 

choreografie en hoe jij 
jezelf daarin tot uiting 

kan brengen. 

Ik hoop je te zien bij de 
MasterClass, op 4, 5 & 6 
januari in Amersfoort! Kosmonaut Studio’s

Kosmonaut 9
3824 MK Amersfoort

Waar?Waar?

Meedoen aan de MasterClass-dag kost € 89,-. Aanmelden via het aanmeldformulier op onze website www.telekidsmusicalschool.nl

Aanmelden:Aanmelden:

033 - 888 69 55 033 - 888 69 55 
service@telekidsmusicalschool.nl
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