Vanaf schooljaar 2020-2021
op Lentiz | VMBO Maasland
ARTiz, be you!

ARTIZ
be you

DANS, DRAMA,
MUZIEK EN
BEELDENDE
LESSEN!

Vanaf schooljaar 2020-2021 kun jij muziek,
dans, drama en beeldende lessen volgen op
Lentiz | VMBO Maasland. Je krijgt les van een
echte dans-, drama-, muziek- of kunst- docent.
Tof he? In de eerste periode kun je van alle vier
de thema’s proeven, daarna kies je één van de
vier thema’s waar je de rest van het jaar mee
aan de slag gaat.
Samen met je groepje werk je aan allerlei
vaardigheden zoals zelfvertrouwen opbouwen,
communiceren, samenwerken en presenteren.
Gedurende het jaar worden er pauzeconcerten
georganiseerd en werken we uiteindelijk toe
naar een te gek festival in Theater Koningshof
te Maassluis, waar jij kan laten zien wat je
hebt geleerd.
De lessen worden in samenwerking met
Dance Company M’joy, Jeugdtheaterhuis en
Muziek@Maassluis verzorgt. Leerlingen van
leerjaar 1 t/m 3 kunnen zich aanmelden en
krijgen gezamenlijk les.

Artiz, be you wordt mede mogelijk gemaakt door het Fonds
voor Cultuurparticipatie. Het Fonds voor Cultuurparticipatie
ondersteunt initiatieven die meedoen aan cultuur stimuleren.

Waar?
Alle lessen worden verzorgt op
Lentiz | VMBO Maasland. Het festival,
aan het einde van het schooljaar wordt
georganiseerd in Theater Koningshof.
Wanneer?
Om de week op donderdagmiddag van
15:00-16:30 uur.
Aanmelden?
Stuur een mail inclusief jouw motivatie om
mee te doen met je NAAM en KLAS naar:
artiz-mlv@lentiz.nl voor 14 juli 2020
Per thema (dans, drama, muziek of kunst)
kunnen 16 leerlingen deelnemen.
Na aanmelding ontvang je meer informatie
en krijg je ook een planning!
Gratis lessen
Echt waar! Omdat wij creatieve expressie
belangrijk vinden kunnen onze leerlingen gratis
meedoen met deze lessen. Kies je ervoor om mee
te doen? Dan verwachten we 100% inzet van jou
en kun je niet zomaar met de lessen stoppen.
Vragen?
Stuur gerust een mail naar
artiz-mlv@lentiz.nl tav R. Koens.

