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Theater 
Avontuur 

Vakantie in Friesland vol  
zeil- en theaterlessen

///////////////////////////////////////

8-12 jaar

2014
meivakantie voor kinderen én ouders!

zomervakantie voor kinderen

Er is ook TheaterAvontuur 
voor jongeren (13-18 jaar)



TheaterAvontuur 2014 
Houd je van theater en wil je zeilen? Stap dan aan boord bij 
TheaterAvontuur!

Wat ga je doen?
Samen met andere kinderen ga je op pad. Je zeilt, 

maakt theater en viert vakantie op het water.  
Met de ‘Avontuur’ of ‘Halve Maan’ vaar je elke 
dag naar een andere plek. Zo ontdek je Friesland 
en word je iedere dag ergens anders wakker. 
Naast intensief zeilen en theatermaken heb je 

ook tijd om vakantie te vieren: barbecueën op het 
dek, een kampvuur maken, een dorpje bekijken en 

lekker afkoelen tijdens een watergevecht. 

Ervaring
Je hoeft geen ervaring te hebben met theater of zeilen om mee te 
gaan op TheaterAvontuur. Er wordt met je gewerkt op jouw niveau.

Ouders en kinderen tijdens de meivakantie
In de meivakantie kun je met het gezin op TheaterAvontuur en met 
leeftijdsgenoten workshops volgen. Kinderen en ouders hebben 
elk een eigen zeil- en theaterprogramma, je ziet elkaar weer bij de 
lunch of het avondeten.

Meivakantie 2014 voor kinderen (8-12 jaar) én hun ouders
maandag 28 april 19.00 uur – donderdag 1 mei 15.00 uur

Zomervakantie 2014 voor kinderen (8-12 jaar)
zondag 10 augustus 19.00 uur – vrijdag 15 augustus 15.00 uur
zondag 24 augustus 19.00 uur – vrijdag 29 augustus 15.00 uur

Je gaat in Akkrum aan boord en op de laatste dag ben je weer terug  
in de haven.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.zeilzwerven.nl.

www.jtsd.nl  www.zeilzwerven.nl
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13-18 jaar

Er is ook TheaterAvontuur 
voor kinderen (8-12 jaar)

zomer 2014



TheaterAvontuur 2014 
Houd je van theater en wil je zeilen? Stap dan aan boord bij 
TheaterAvontuur!

Wat ga je doen?
Samen met andere jongeren ga je een week op pad. Je zeilt, maakt 
theater en viert vakantie op het water. Met de ‘Avontuur’ vaar je 
elke dag naar een andere plek. Zo ontdek je Friesland en word je 
iedere dag ergens anders wakker. 

Naast intensief zeilen en theatermaken heb je ook tijd om vakantie 
te vieren: barbecueën op het dek, een kampvuur maken, uitgaan, 
een dorpje bekijken en lekker afkoelen tijdens een watergevecht. 

Ervaring
Je hoeft geen ervaring te hebben met theater of zeilen om mee te 
gaan op TheaterAvontuur. Er wordt met je gewerkt op jouw niveau.

Zomervakantie 2014 (13-18 jaar)
zondag 17 augustus  20.00 uur – vrijdag 22 augustus 15.00 uur

Op zondagavond ga je in Akkrum aan boord en vrijdagmiddag ben je 
weer terug in de haven.

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.zeilzwerven.nl.

www.jtsd.nl  www.zeilzwerven.nl
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