
 

 
10 jaar Maasgouw 

Musicalworkshop voor beginners 

Zing en acteer je graag en hou je van musical? 
Jeugdvereniging De Drammertjes uit Beegden organiseerde afgelopen vijf jaar vijf musicals: 
De zang- dans- en toneeltalenten kwamen uit de hele regio. Ook het massaal opgekomen 
publiek kwam uit heel Midden-Limburg, soms ver daar buiten.  
Omdat we niet stil kunnen zitten en bewegen gezond is, organiseren we dit jaar voor 
kinderen van de basisscholen musicalworkshops voor beginners. Dit doen we binnen het 
kader van 10 jaar Maasgouw en we houden onze activiteiten op meerdere locaties. Om nog 
meer verbinding te maken tussen kinderen binnen deze mooie gemeente. Dit komt dan tot 
uitdrukking in een gezamenlijke kleine uitvoering van alle workshops  met hoogtepunten uit 
Annie en Oliver. 
Hoe doen we dat : de grondbeginselen van muziek ,acteren en zingen en bewegen, dus 
durven je over te geven ,maar ook tevens de discipline leren ,omdat iets wat je op de bühne 
doet ,natuurlijk aan regels is gebonden. Maar vooral de onrust die kinderen kennen een 
richting te geven in zingen, spreken, acteren, dansen en bewegen. De rijkdom die dat in een 
kinderleven kan brengen: de fantasie wordt geprikkeld  en grenzen worden verlegd….. 
Als jeugdorganisatie zijn wij elk jaar er weer trots op dat kinderen een fantastische 
persoonlijke ontwikkeling doormaken dankzij de musicalrepetities en uitvoeringen. 
Zelfvertrouwen opdoen, vaak ook voor het hele leven, sommigen stromen zelfs door naar  
professionele musicalopleidingen. Door de musicalrepetities krijgen ze inzicht dat ze 
geweldige talenten hebben. Dit komt met name door de pedagogische kwaliteiten van onze 
bekende musicaldocente Maja van ’t Oever.  
Het betreft 10 lessen van 1 uur waarin de kinderen alle grondbeginselen van musical leren 
met als afsluiting een kleine uitvoering van hoogtepunten uit Annie en Oliver. Minimaal 6 en 
maximaal 10 kinderen per klas, zodat ieder kind persoonlijke aandacht krijgt. De eigen 
bijdrage is € 6,00 per les. Op locatie te beginnen in Maasbracht-Beek (Baekerhoes) en Heel 
(sportkantine, sporthal Reutsdael).De musicalworkshop wordt gegeven door Maja van ’t 
Oever. Lestijden van 16.00 tot 17.00 uur op nog nader te bepalen dag / data.  
Vrijblijvende aanmeldingen en / of informatie per e-mail richten vóór 7 maart aan 
musical@dedrammertjes.nl. We nemen dan contact met je op zodra de repetitietijden en 
locaties bekend zijn. Daarna kun je de al dan niet definitieve aanmelding doen.  
 
Met vriendelijke groet, Stichtingsbestuur De Drammertjes Beegden. 


