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Welkom bij ToBe cultuurcentrum in het energiehuis. 
De hele middag kun je kijken, luisteren, proeven,  
genieten en meedoen. Dit is ToBe!
In alle zalen en gangen van het Energiehuis is iets te doen. Er treden bandjes, orkesten en 
koren op, je kunt meespelen in een cartoon of deelnemen aan workshops dans, kunst &  
design, muziek en theater. Nummers mixen als een echte dj, glasbewerken of een popliedje 
schrijven. Alles wat je al eens wilde uitproberen kun je vandaag doen bij ToBe. Stel bij Advies 
op Maat je eigen creatieve cursusagenda samen voor het komende seizoen. Informeer voor 
(kinder)-feestjes, teambuilding en trainingen bij Businessclass.

Kijk in het blokkenschema op de achterzijde voor het programma van Dit is ToBe.  
in deze krant vind je ook een overzicht van alle cursussen van ToBe in de Drechtsteden.

Feest 
19.45 - 22.30 uur

Vanavond is het feest in Ketel 1 en jij 
bent uitgenodigd! We beginnen de 
avond met een optreden van het 
succesvolle singer-songwriterduo 2B. 
We sluiten af met een knallend 
dansfeest en verrassingsoptreden 
van de winnaar ‘I Want ToBe Famous’.

Dit is ToBe in de Drechtsteden
Laat een 

ballonnetje op 

met jouw ToBe-wens en 

maak kans op een gratis 

cursus. Haal je ballon 

bij de Wenskamer.



KunsT & Design voLWassenen
naam omscHrijving

FoTograFie & meDia
Sportfotografie Aan de hand van voorbeelden en opdrachten word je meegenomen  

in de wereld van de actie- en sportfotografie.

Photoshop In deze cursus verken je klassikaal de basisprincipes van het beeld- 
bewerkingsprogramma Photoshop. 

Fotografie basis Een eerste kennismaking met fotografie. De cursus richt zich op de  
basisbeginselen van de fotografie. 

Fotografie vervolg Perfecte aansluiting op de basiscursus fotografie.

ruimTeLijK WerKen
Glasfusing In de basiscursus glasfusing leer je via een paar duidelijke stappen een 

fantasievol glasobject te maken.

Beeldhouwen Maak kennis met verschillende beeldhouwmaterialen en -technieken  
en de vele mogelijkheden daarvan. 

Beeldhouwen vervolg Vervolg op de cursus beeldhouwen of als je al enige ervaring hebt.

Keramiekatelier Het keramiekatelier is voor iedereen die op een vrije, persoonlijke  
wijze met klei wil werken. 

Van klei tot keramiek Uiteenlopende handvorm- en decoratietechnieken worden uitgelegd 
en leer je zelf toepassen. 

Introductiecursus  
klei handvormen

Nieuwsgierig naar het werken met klei? Dan is deze workshop  
geknipt voor jou. Een aanrader voor beginners! 

Op de draaischijf Leer zelf schalen, potten en kommen maken.

De Draaiweek Een vijfdaagse cursus in het Keramiekatelier – juli 2014

Edelsmeden introductie Het geheim van de edelsmid. In deze korte cursus besteden we  
aandacht aan een aantal basistechnieken van het edelsmeden.

Edelsmeden:  
sieraden maken

Leer tijdens het maken van je werkstukken gieten, zagen, vijlen,  
solderen en polijsten.

Edelsmeedweek Een vijfdaagse cursus edelsmeden – juli 2014

Laat je handen wapperen In deze cursus lijkt niets wat het eerst was: blikjes, dozen en plastic tape 
leveren verrassende resultaten op. 

scHrijven
Workshop Creatief schrijven Ontdek de verschillende creatieve schrijftechnieken – juli 2014

TeKenen en scHiLDeren
Portret en model Het uitgangspunt is ‘de mens’. De verhoudingen van het hele lichaam 

komen aan bod, maar ook onderdelen zoals ogen, haren, handen en  
het portret.

Schilderwerkplaats Het werk en de visie van toonaangevende kunstenaars en de  
kenmerken van belangrijke kunststromingen van de 19e en 20e eeuw 
zijn leidraad in deze cursus. 

Tekenen en schilderen naar 
eigen stijl

Iedereen met een passie voor tekenen en schilderen is welkom in deze 
cursus. 

Tekenen en schilderen basis Een cursus voor iedereen die kennis wil maken met de basisvaardig- 
heden van het tekenen en schilderen. 

Tekenen en schilderen basis In deze cursus werken we naar aanleiding van thema’s en voorbeelden 
uit de beeldende kunst. 

Teken en schilder werkplaats Het individu, het vinden van eigen inspiratiebronnen en de  
ontwikkeling van een eigen stijl staan in deze cursus voorop.  
 

KunsT & Design KinDeren / jongeren
naam LeeFTijD omscHrijving

Peuterkunst 2 - 3 jaar Spelenderwijs aan de slag met verschillende materialen,  
zoals verf, klei, spons, verfroller, pastelkrijt en kleurpotloden.

Laat je handen wapperen 6 - 16 jaar Samen op avontuur met bijvoorbeeld papier, verf,  
kleurpotlood, krijt, stiften, ecoline, gips, klei, gaas, rubber, 
textiel, linoleum en papiermaché. 

Tekenen schilderen  
en collage

8 - 12 jaar Stap in een fantasiewereld van mensen, dieren en  
voorwerpen, waar van alles gebeurt! 

Strip en games tekenen 8 - 14 jaar Deze cursus is speciaal voor jou als je wilt leren striptekenen  
of wanneer je al gevorderd bent, maar zelf personages,  
verhalen en een tekenstijl wil leren ontwikkelen.

Tekenen zonder grenzen 6 - 9 jaar
9 - 12 jaar

We tekenen en schilderen op papier, karton, doek en soms 
steen. 

Computerclub 9 - 14 jaar Heerlijk tekenen met de computer, foto’s maken en  
bewerken, je eigen videoclip maken en een website  
in elkaar zetten.

Vooropleiding  
Kunstacademie

vanaf  
15 jaar

Bereid je voor op de kunstacademie, door je portfolio in  
het oog te laten springen. De ’Vooropleiding voor een 
kunstacademie’ van ToBe helpt je.

Dans KinDeren
naam LeeFTijD omscHrijving

Peuterdans 2 - 3 jaar Ontdek je omgeving door te bewegen! 

Kleuterdans 4 - 5 jaar
5 - 6 jaar

Je leert op een speelse manier de basisbeginselen  
van dans.

Kinderdans 6 - 7 jaar Je kan niet stilzitten en zit vol bewegingsdrang. 

Kleuterballet 4 - 5 jaar Spelenderwijs maak je kennis met de basisbeginselen  
van dans en ballet.

Kinderballet 6 - 8 jaar Een ballerina danst zo licht als een veertje. Dat kun jij ook! 

Musicaldans 7 - 10 jaar Houd jij ook zo van musicals, shows, glitter en glamour?

Moderne dans 8 - 11 jaar Net zo krachtig en lyrisch dansen zoals bij So You Think You 
Can Dance?

Modern Jazz 9 - 12 jaar Lekker swingen, maar je ook inleven in gevoelige muziek. 

Hiphop 6 - 7 jaar Helemaal losgaan en op zoek naar je eigen mogelijkheden. 

Hiphop 8 - 10 jaar
11 - 15 jaar

Veel flow, niet te veel poespas, gewoon lekker dansen.  
Dit kan heel stoer of juist sierlijk. 

Breakdance 6 - 9 jaar Leer de basics van breakdance!

Breakdance 10 - 16 jaar Van Freezes, combo’s en voetenwerk tot powermoves. 

Dans jongeren
naam LeeFTijD omscHrijving

Moderne dans 12 - 17 jaar Net zo krachtig en lyrisch dansen zoals bij So You Think You 
Can Dance! 

Streetdance vanaf 12 jaar Houd je van funky, snelle bewegingen? Dynamische, strakke 
moves die je terug ziet in videoclips? Dit kun jij ook leren!

Hiphop 11 - 15 jaar Veel flow, niet te veel poespas, gewoon lekker dansen.  
Dit kan heel stoer of juist sierlijk. 

Hiphop Lyrical vanaf 16 jaar Een uitdagende dansstijl met oog voor het kleinste detail.

Hiphop Demo Crew vanaf 14 jaar Heb je veel danservaring en wil je veel optreden? Doe dan 
auditie op dinsdag 10 juni.

Breakdance 10 - 16 jaar Van Freezes, combo’s en voetenwerk tot powermoves. 

Dans voLWassenen
naam omscHrijving

Dansconditie vanaf 18, 45 en 55 jaar Intensief werken aan de opbouw van je conditie, souplesse en 
kracht. Dat doe je tijdens deze dansconditie les. 

Moderne dans Net zo krachtig en lyrisch dansen zoals bij So You Think You Can 
Dance! Moderne dans gaat uit van de natuurlijke bewegingen, 
alle bewegingen zijn mogelijk.

Modern Jazz beginner De natuurlijke bewegingen van moderne dans en de strakke  
accenten van jazzdans komen samen in Modern Jazz. 

Modern Jazz midden/gevorderd

Afrikaanse dans Dans de krachtige, energieke en explosieve dansen uit  
West-Afrika.

Flamenco beginner Flamenco behoort tot de oudste Europese dans en muziek- 
cultuur, die nog volop levend is en telkens moderniseert. 

Flamenco midden

Flamenco gevorderd

Flamenco technische training Vergelijk Flamenco met taal, dan is choreografie de uitspraak 
van de taal en techniek de grammatica. 

Fusion Bellydance beginner In deze lessen maak je kennis met het intrigerende samen- 
komen van Egyptian Bellydance met andere werelddans en  
bewegingsvormen.

Fusion Bellydance midden

Fusion Bellydance gevorderd

Oriëntaalse dans Maak elegante en subtiele bewegingen bij oriëntaalse dans 
(buikdans), een dansvorm afkomstig uit het Midden-Oosten en 
Noord-Afrika. 

2  /  DIT  IS  TOBE

Aanbod ToBe in de Drechtsteden Hieronder volgen de cursussen en workshops voor het seizoen 
2014-2015. Hou onze website goed in de gaten, want er komt 
nog meer aan! Kijk voor ons complete aanbod, prijzen, locaties, 
tijden en startdata op www.tobe.nl.



muzieK samenspeL
naam omscHrijving

Gospel- en soulkoor  
Heart2beat

Gospel en soul zingen kun je alleen leren door het zelf te doen en de kracht van 
de muziek te voelen en te ervaren. 

Heart2beat Kids Muziek gaat over verbinding en dat is wat gospel en soul doet. Er ontstaat een 
stukje magie. Maak dat stukje magie je eigen door deel te nemen aan onze 
gospel en soulkoor!

Zangondersteuning  
Heart2beat

Ondersteundende zanglessen Heart2beat

ToBe Prepared In deze zanggroep ter voorbereiding van het zingen in Heart(2)beat werk je aan 
adem, houding, stemtechnieken en repertoire.

Beginnersensemble In dit ensemble voor beginners kunnen leerlingen samenspelen die net  
één of meerdere jaren les hebben. 

Drechtsteden Jeugdorkest Dit orkest heeft de samenstelling van een symfonie-orkest en bestaat  
uit gevorderde leerlingen. 

Big Band ToBe De ToBe Big Band houdt het midden tussen een grote Jazz groep en  
een Big Band. We spelen eigentijdse swingende stukken.

BigBand ToBe improvisatie Naast de wekelijkse repetitie is het voor blazers ook mogelijk om extra les  
te krijgen in improvisatie.

Bigband ToBe ritmische  
training

Naast de wekelijkse repetitie is het voor de ritmesectie  ook mogelijk  
om extra les te krijgen.

Popkoor Dordrecht Hartkoor Iedereen die popmuziek wil zingen, is welkom bij dit koor. Popklassiekers vanaf 
de jaren ’50 worden in dit koor meerstemmig gezongen. 

Vocal group Singing  
Teachers

Op het repertoire van dit zangensemble staan vooral popliedjes die a capella 
worden gezongen. Voor licht gevorderde zangers en zangeressen.

Blokfluitensemble  
Dordrecht

Het repertoire is zeer divers: dat loopt van de middeleeuwen, renaissance en  
barok, via bewerkingen uit de klassieke/romantische periode, naar modern,  
muziek, folk en swing.

Klarinetcollectief Dit ensemble is bedoeld voor volwassen en gevorderde klarinettisten  
die op een ontspannen manier aan samenspel willen doen. 

Young at Heart koor  
(Zwijndrecht)

Iedere donderdag kun je heerlijk meezingen met dit koor. 

Improviseren voor stijkers 
en blazers

Bij ToBe kun je leren improviseren! De saxofonist verzint een solo tussen de 
zangcoupletten in, de pianist begeleidt naar eigen smaak en de percussionist 
pakt gauw een shaker.

Strijk De ideale opstap naar het Drechtsteden Jeugd Orkest. Alle facetten van het  
bespelen van een strijkinstrument aan de orde, bedoeld voor viool, altviool,  
cello en contrabas.

Performance and  
Presentation

Zangcoaching en theatrale presentatie voor leerlingen zang lichte muziek.  
De cursus wordt gegeven door een zangdocent en een docent theater.

Turks Volksmuziekkoor Dit koor zingt overwegend traditioneel Turkse volksmuziek. Zangervaring is  
niet nodig, plezier in het zingen staat voorop. 

Elongo Afrikaanse koor en 
percussie

Kenmerkend voor de Afrikaanse koorzang zijn de prachtige meerstemmige  
melodieen , de ritmiek en de energie waarmee het wordt gezongen. 

Cappuccino Orkest Een jong orkest (voorheen volwassenenorkest) voor iedereen die al een  
aantal jaar een instrument bespeelt. 

muzieK KinDercursussen
naam LeeFTijD omscHrijving

Muziek op schoot 1 - 2 jaar met 
ouder/ verzorger

Zingen voor een baby of peuter is heel belangrijk. Deze eerste 
muzikale ervaring stimuleert onder andere het spraakvermogen.

Muziek voor peuters 2 - 3 jaar met 
ouder/ verzorger

Kinderen houden van muziek, dat laten ze vaak zien en horen. 
Samen met je kind muziek maken schept een speciale band.

Muzikaal prentenboek 4 - 5 jaar We ontdekken dat in verhaaltjes en prenten muziek zit. Kinde-
ren uit groep 1 en 2 zijn dol op prentenboeken en verhalen. 

Strijkbeesten 5 - 6 jaar Je wordt dikke vrienden met de viool en de cello. Je experimen-
teert en leert eenvoudige muziekstukjes spelen 

Kies een instrument 5 - 8 jaar Er zijn muziekinstrumenten die je kunt leren bespelen als je  
5 bent, voor sommige instrumenten moet je wat groter zijn.

THeaTer voLWassenen
naam omscHrijving

Basistraining Acteren Maak kennis met toneelspelen, kijk wat je kunt en durft.

Vervolgcursus Acteren Verken je kwaliteiten als acteur. 

Kleinkunst Leer de basistechnieken voor het maken van een conference  
of lied.

Zilver Theater voor en door mensen die hun speelsheid nooit zijn  
verloren. 

jeugDTHeaTerscHooL DorDrecHT
naam LeeFTijD omscHrijving

Kleutertheater 4 - 5 jaar Maak spelenderwijs kennis met theater.  
Wekelijks 1 uur spel. 

Speelleergroep 6 - 7 jaar Speel samen en ontwikkel spelplezier.  
Wekelijks 1 uur spel. 

Basisgroep 8 - 12 jaar Leer de basistechnieken van spel, zang en dans. 
Wekelijks 1 uur spel en 1 uur zang / dans.

Opstapgroep 10 - 12 jaar Ontwikkel het samenspelen, wat kun je nog 
meer. Wekelijks 1,5 uur spel, 1 uur zang en  
1 uur dans (en een halfuur pauze). 

Jeugdproductie 10 - 12 jaar Breng je spelervaringen in de praktijk. Wekelijks 
1,5 uur spel, 1 uur zang en 1 uur dans (en een 
halfuur pauze). 

Opleidingsgroep 12 - 20 jaar Verken je eigen grenzen, individuele ontwik- 
keling. Wekelijks 2 uur acteren, 1 uur zang,  
1 uur dans.

Theaterlab A 13 - 20 jaar Individuele aandacht voor spelers met ervaring. 
Wekelijks 2,5 uur spel, 1 uur zang en 1 uur dans 
(en een halfuur pauze). 

Theaterlab B 14 - 20 jaar Individuele aandacht voor spelers met ervaring, 
met nadruk op het werken onder regie.  
Wekelijks 2 uur acteren, 1 1/4 uur zang en  
1 1/4 uur dans (en een halfuur pauze). 

Producties 14 - 20 jaar Maak een professionele voorstelling!  
Hieraan deelnemen kan als je geselecteerd  
bent door JTSD.

Studioklas Acteren 12 - 20 jaar Ontdek de mogelijkheden van theater.  
Wekelijks 2 uur acteren.

Studioklas Stand Up 14 - 20 jaar Een microfoon en een ongezouten mening.  
Wekelijks 1,5 uur stand up. 

popscHooL
naam omscHrijving

Popschool 4 Kids  
Kennismakingscursus  
vanaf 8 jaar

Wil je graag muziekles, maar weet je nog niet precies welk  
instrument het beste bij je past? Meld je dan aan voor deze  
korte cursus. 

Popschool 4 Kids  
vanaf 8 jaar

Popschool 4 Kids is voor iedereen die zangles wil of les op  
gitaar, basgitaar, drums of keyboard en graag in een Popschool-
band wil spelen.

Popschool Bandles Voor wie al muziek- of zangles heeft (gehad) en graag in een 
band wil spelen. Speel je al een instrument of zing je al een  
tijdje? Wekelijks een uur bandles van een professionele docent.

Popschool Bandles en  
les op jouw instument

Wil je graag met andere muzikanten in een band spelen en daar 
wekelijks les in krijgen? Speel je al een instrument of zing je al 
een tijdje? Dan kun je op de Popschool in een band spelen.

Bandcoaching Zit je al in een band en wil je professioneler worden? Dan is 
bandcoaching misschien iets voor jou.

aanBoD voor voLWassenen meT 
een versTanDeLijKe BeperKing
naam omscHrijving

Werkplaats MEB! Theater Acteerles voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Werkplaats MEB! Beeldend Tekenen en schilderen voor mensen met een verstandelijke  
beperking.

Moesika Dit bijzondere orkest bestaat vooral uit werknemers van de  
sociale werkplaats Drechtwerk in Dordrecht, maar heeft een 
open inschrijving. 
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meer inFormaTie / inscHrijven
Kijk op www.tobe.nl voor alle overige informatie over 
leslocatie, lestijden, tarieven, algemene voorwaarden, 
betaling en kortingsmogelijkheden. 
Direct online inschrijven voor alle cursussen is mogelijk 
via www.tobe.nl. ook is het mogelijk om een inschrijf-
formulier aan te vragen per e-mail of telefoon. 

Alle informatie in deze krant is onder voorbehoud van wijzigingen.

Hoofdlocatie energiehuis
noordendijk 148 
3311 rr Dordrecht
078 6 133 144
info@tobe.nl
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muzieK insTrumenTen
op deze instrumenten is er, voor jong en oud, les te volgen bij ToBe in de Drechtsteden: 
accordeon, altviool, baglama/saz, basgitaar, bariton/tuba, blokfluit, bugel, cello, contrabas, 
cornet, drums, dwarsfluit, (elektrische) gitaar, fagot, (akoestische) gitaar, harp, hobo, 
hoorn, klarinet, keyboard, orgel, panfluit, piano, saz/baglama, saxofoon, slagwerk, 
synthesizer, trompet, tuba, viool, zang

popcenTraLe
Workshop Dj, workshop reason, workshop ableton Live, workshop cubase
inschrijven voor deze workshops kan via www.popcentrale.nl

muzieKsTroom in KeTeL1
Het podium voor klassieke muziek, wereldmuziek en jazz. muziekstroom  
biedt ruimte aan gerenommeerde musici en aanstormend talent.  
Kijk op www.muziekstroomdordrecht.nl



Jeugdplein vind je op 
de 1e verdieping
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LocaTie Ketel 1 Khotinsky 007 004, 006,
008, 010, 012

020 003 Hal  
popcentrale

Lokaal p
popcentrale

Talent stage
popcentrale

molen 
(jTsD)

machine 3

optredens:
muziek

optredens :
muziek

meespeelsteeg:
muziek

meespeelsteeg:
muziek

meedoen:
kunst&design

meedoen:
kunst&design

meedoen:
muziek

meedoen:
muziek

optredens:
muziek

voorstellingen:
theater jTsD

voorstellingen:
dans

12.00-12.15 repetitie
jeugdorkest +
leerlingen en
docenten

Aristo Kwartet
A Face ToBe: 
interactieve 
beleving 
kunst & design

Keramiek  
demonstraties 
en werken  
met klei voor
(groot-) ouder
en (klein-) kind

DJ Workshop
DJ Okkie

Producer-
Workshop
Bart-Jan
van der Linden

12.00-12.15

12.15-12.30 12.15-12.30

12.30-12.45 Popschool  
Metalcore:
Perfect Payback

12.30-12.45

12.45-13.00 singer
songwriters

12.45-13.00

13.00-13.15 gitaarles
nieuwe stijl

13.00-13.15

13.15-13.30 13.15-13.30

13.30-13.45 Officiële  
opening 

Popschool 
Jazz&Soul:
Jazzd’ubb

Dans
voorstelling:
€ 10,- 

13.30-13.45

13.45-14.00 instant  
composing

13.45-14.00

14.00-14.15 gitaarles
nieuwe stijl

rondje 
instrumenten
proberen

Repelsteeltje 
6+
€ 6,- / < 21 € 4,-
uitverkocht

14.00-14.15

14.15-14.30 14.15-14.30

14.30-14.45 Wil Stevens  
Beurs
prijsuitreiking

Muzikanten- 
café:
Getchoo!

14.30-14.45

14.45-15.00 samen spelen
gitaar & percus-
sie

rondje 
instrumenten
proberen

14.45-15.00

15.00-15.15 singer song-
writers

15.00-15.15

15.15-15.30 15.15-15.30

15.30-15.45 Turkse
volksmuziek

samen spelen
gitaar & percus-
sie

rondje 
instrumenten
proberen

Bandboost  
Indierock:
Pepperstreet

15:30-15.45

15.45-16.00 15.45-16.00

16.00-16.15 Zing mee: Afrika Repelsteeltje 
6+
€ 6,- / < 21 € 4,-
uitverkocht

Dans
voorstelling:
€ 10,-

16.00-16.15

16.15-16.30 Hartkoor
met
Ukeleleband

samen spelen
gitaar & percus-
sie

rondje 
instrumenten
proberen

16.15-16.30

16.30-16.45 Meedoen:
Reggaejam!

16.30-16.45

16.45-17.00 16.45-17.00

LocaTie 101 gang naast 
101

102 103 110 108 113 Ketel 2 021 022 vertrekhal

jeugdplein:
onderwijs

jeugdplein:
onderwijs

jeugdplein:
theater

jeugdplein:
muziek

meedoen:
dans en theater

meedoen:
kunst&design

meedoen:
kunst&design

meedoen:
dans en theater

informatie: meedoen: informatie:

12.00-12.15 Hiphop Zip
maak je eigen
videoclip

Glas Fusing:
doorlopende 
demonstraties

Expositie en  
demonstratie 
van de cursus 
Laat je handen 
wapperen

informatie:
Advies op maat

Met het gezin
of individueel

Maak met ons
uw culturele 
weekagenda
voor volgend
seizoen!

Wenskamer:
doe een 
wens!

Laat een 
ballonnetje 
op en win 
een cursus!

Businessclass:

Informatie over
ToBe aanbod:

bedrijfsuitjes
teambuilding
training
jubileum
familiefeest
evenement
kinderfeestjes
vakantie- 
activiteit

12.00-12.15

12.15-12.30 popliedjes
schrijven

12.15-12.30

12.30-12.45 dans mee! Masterclass:
acteren met 
theaterteksten 
door Michaël 
van Buuren

12.30-12.45

12.45-13.00 theater
in cartoon

12.45-13.00

13.00-13.15 onderwijs
presentatiefilm

13.00-13.15

13.15-13.30 popliedjes
schrijven

dans mee! 13.15-13.30

13.30-13.45 Hiphop Zip
maak je eigen
videoclip

13.30-13.45

13.45-14.00 theater
in cartoon

13.45-14.00

14.00-14.15 portfolio
presentatie
en advies

presentatie
training 16+

Masterclass
dans: Hiphop
met live  
begeleiding 
van Aristo 
Kwartet

14.00-14.15

14.15-14.30 popliedjes
schrijven

14.15-14.30

14.30-14.45 onderwijs
presentatiefilm

14.30-14.45

14.45-15.00 theater
in cartoon

14.45-15.00

15.00-15.15 Hiphop Zip
maak je eigen
videoclip

portfolio
presentatie
en advies

theatertraining
16+

15.00-15.15

15.15-15.30 popliedjes
schrijven

15.15-15.30

15:30-15.45 Masterclass 
theater: 
improvisatie 
met visuals en 
live muziek

15:30-15.45

15.45-16.00 theater
in cartoon

15.45-16.00

16.00-16.15 onderwijs
presentatiefilm

portfolio
presentatie
en advies

dans mee! 16.00-16.15

16.15-16.30 popliedjes
schrijven

16.15-16.30

16.30-16.45 onderwijs
presentatiefilm

16.30-16.45

16.45-17.00 16.45-17.00

Programma zondag 25 mei Dit is ToBe

Opening: lancering nieuwe 
website en presentatie nieuw 
programma Muziekstroom

Popcentrale en Popschool  
vind je in de kelder

Meespeelsteeg: 
probeer instrumenten en 
speel meteen samen!

Feest 19.45-22.30 uur in Ketel 1
19.45 uur Optreden van 2B (Tim & Robbert)
20.45 uur Dansen / DJ‘s + verrassingsoptreden van 
 de winnaar ‘I want ToBe famous’

uitreiking Wil stevens Beurs 
14.30 uur: Vandaag is het voor een paar cursisten een extra 
belangrijke dag. Zij zijn namelijk genomineerd voor de Wil 
Stevens Beurs en horen vanmiddag wie deze startbeurs 
voor talentontwikkeling wint. 


