
Jeugdtheaterhuis Leiden 

Lesinformatie seizoen 2022/2023 
 

   

 

 

Rooster lessen voor kinderen tot 12 jaar 
 

 

Musical- Theaterklas S 4- 6 jaar 
22LS2a  woensdag  13.45 – 14.30 uur / locatie Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 

lesdata:  februari 1, 8, 15, 22 | maart 8, 15, 22, 29 | april 2*, 5 (= laatste les) 

*Presentatie in het Jeugdtheaterhuis Weekend: zo 2 april (meer informatie volgt) 

 

 

Musicalles  M, 7 - 9 jaar  
22LMMa woensdag  14.30 – 16.00 uur / locatie Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 

lesdata:   sep 28 | oktober 5, 12, 19 | november 2, 9, 16, 23, 30 | december 7, 14 | 

januari 11, 18, 25 | februari 1, 8, 15, 22 | maart 8, 15, 22, 29 | april 2*, 5 (= laatste les) 

*Presentatie in het Jeugdtheaterhuis Weekend: zo 2 april (= dubbele les - meer informatie volgt) 

 
22LMMb zaterdag  10.00 – 11.30 uur / locatie Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 

lesdata:   sep 24 | oktober 8, 15, 22 | november 5, 12, 19, 26 | december 3, 10, 17 | 

januari 14, 21, 28 | februari 4, 11, 18, 25 | maart 11,18, 25 | april 1*, 15 (= laatste les) 

*Presentatie in het Jeugdtheaterhuis Weekend: za 1 (= dubbele les - meer informatie volgt) 

 

 

Musicalles L, 10 - 12 jaar  
22LMLa woensdag  16.15 – 17.45 uur / locatie Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 

lesdata:   sep 28 | oktober 5, 12, 19 | november 2, 9, 16, 23, 30 | december 7, 14 | 

januari 11, 18, 25 | februari 1, 8, 15, 22 | maart 8, 15, 22, 29 | april 2*, 5 (= laatste les) 

*Presentatie in het Jeugdtheaterhuis Weekend: zo 2 april (= dubbele les - meer informatie volgt) 

 
22LMLb zaterdag 11.45 – 13.15 uur / locatie Stadsgehoorzaal, Breestraat 60  

lesdata:   sep 24 | oktober 8, 15, 22 | november 5, 12, 19, 26 | december 3, 10, 17 | 

januari 14, 21, 28 | februari 4, 11, 18, 25 | maart 11,18, 25 | april 1*, 15 (= laatste les) 

*Presentatie in het Jeugdtheaterhuis Weekend: za 1 (= dubbele les - meer informatie volgt) 

 

 

Theaterles  M, 7 - 10 jaar  
22LTMa woensdag  16.15 – 17.45 uur / locatie Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 

lesdata:   sep 28 | oktober 5, 12, 19 | november 2, 9, 16, 23, 30 | december 7, 14 | 

januari 11, 18, 25 | februari 1, 8, 15, 22 | maart 8, 15, 22, 29 | april 2*, 5 (= laatste les) 

*Presentatie in het Jeugdtheaterhuis Weekend: zo 2 april (= dubbele les - meer informatie volgt) 
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Theaterles L, 10 - 12 jaar  
22LTLa  woensdag  14.00 – 16.00 uur / locatie Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 

lesdata:   sep 28 | oktober 5, 12, 19 | november 2, 9, 16, 23, 30 | december 7, 14 | 

januari 11, 18, 25 | februari 1, 8, 15, 22 | maart 8, 15, 22, 29 | april 2*, 5 (= laatste les) 

*Presentatie in het Jeugdtheaterhuis Weekend: zo 2 april (= dubbele les - meer informatie volgt) 

 
22LPG10 zaterdag  11.15 – 13.15 uur / locatie Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 

lesdata:   | oktober 8, 15, 22 | november 5, 12, 19, 26 | december 3, 10, 17 | 

januari 14, 21, 28 | februari 4, 11, 18, 25 | maart 11,18, 25 | april 1/2*,  

*Voorstelling in het Jeugdtheaterhuis Weekend: zo 2 april (meer informatie volgt) 

** In de 2e helft van het seizoen plannen we een repetitie op zondag 

 

 

Rooster lessen voor jongeren vanaf 12 jaar (VO) 
 

ActeerLAB 
22LALAB1/12+ zaterdag 10.15 – 13.15 uur / locatie Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 

22LALAB2/14+ zaterdag 13.45 – 16.45 uur / locatie Stadsgehoorzaal, Breestraat 60  

lesdata:   sep 24 | oktober 8, 15, 22 | november 5, 12, 19, 26 | december 3, 10, 17 | 

januari 14, 21, 28 | februari 4, 11, 18, 25 | maart 11,18, 25 | april 1*, 15 (= laatste les) 

*Presentatie in het Jeugdtheaterhuis Weekend: za 1 (= dubbele les - meer informatie volgt) 

 

MusicalLAB 
22LMLAB zaterdag 13.45-16.45 uur / locatie Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 

lesdata:   sep 24 | oktober 8, 15, 22 | november 5, 12, 19, 26 | december 3, 10, 17 | 

januari 14, 21, 28 | februari 4, 11, 18, 25 | maart 11,18, 25 | april 1*, 15 (= laatste les) 

*Presentatie in het Jeugdtheaterhuis Weekend: za 1 (= dubbele les - meer informatie volgt) 

 

Productiegroep 15+ 
22LPG  zaterdag 13.45 – 16.45 uur / locatie Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 

Start zaterdag 8 oktober 

Data volgens repetitierooster 

 
Wijziging voorbehouden!  
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Contact 
 

Leslocatie: Stadsgehoorzaal, Breestraat 60 

 

 

Locatieleider Jeugdtheaterhuis Leiden 

Hedwig Duykers  

E  leiden@jeugdtheaterhuis.nl 

T  06-39660486 

 

Contactgegevens  

Hoofdkantoor Jeugdtheaterhuis  

Turfsingel 34 

2802 BC Gouda 

T  085 - 782 09 82 (dinsdag t/m vrijdag 09.00-15.00 uur) 

E  info@jeugdtheaterhuis.nl 

I   www.jeugdtheaterhuis.nl  

 

 

Dagelijkse leiding Jeugdtheaterhuis  

Sara Vesseur – directeur 

Annelies Keegel – adjunct-directeur 

 

  

mailto:leiden@jeugdtheaterhuis.nl
mailto:info@jeugdtheaterhuis.nl
http://www.jeugdtheaterhuis.nl/
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Belangrijke informatie 
 

• Indien een leerling niet in staat is een les bij te wonen, verzoeken wij vriendelijk dit per e-mail 

door te geven aan de locatieleider via leiden@jeugdtheaterhuis.nl. Vermeld daarbij de naam 

van de leerling en de cursuscode. Regelmatig verzuim van lessen/repetities kan tot 

ontzegging van het volgen van lessen of het meewerken aan een theaterproductie.  

 
• Voor de musicallessen is voor zang een grote multomap nodig en voor dans eenvoudige 

dans/sportkleding (niets bijzonders, als je maar goed kunt bewegen).  

 

• Het Jeugdtheaterhuis is niet aansprakelijk voor schade aan en verlies van eigendommen 

van leerlingen en/of derden noch voor letsel van leerlingen en/of derden.  

 

• Het is ouders/verzorgers niet toegestaan een les bij te wonen.  

 

• Tijdens de lessen, repetities en voorstellingen mogen geen foto-, geluids- en/of video-

opnames gemaakt worden, met uitzondering van de eindpresentatie voor ouders/verzorgers.  

 

• Het Jeugdtheaterhuis verstrekt geen medicijnen, ook geen pijnstillers, tenzij dit op voorhand 

met ouders/verzorgers is overlegd.  

 

• Indien het woonadres of e-mailadres van een leerling en/of ouders/verzorgers wijzigt, geef 

dit dan tijdig per e-mail door via info@jeugdtheaterhuis.nl om geen belangrijke 

cursusinformatie te missen.   

 

• Het lesseizoen wordt afgesloten met een presentatie in het theater van de leslocatie tijdens 

het Jeugdtheaterhuis Weekend. Deze presentatie valt mogelijk op een andere dag dan de 

lesdag. De data van het Jeugdtheaterhuis Weekend staan vermeld in het rooster. Meer 

informatie over bijvoorbeeld tijden en de kaartverkoop voor de presentatie volgt halverwege 

het seizoen. 

 

• Het Jeugdtheaterhuis vindt veiligheid in de een les of workshop cruciaal. Alle docenten en 

overige medewerkers die bij het Jeugdtheaterhuis werken hebben een VOG (Verklaring 

Omtrent het Gedrag). 

Speciaal voor (ouders/verzorgers van) leerlingen, docenten en medewerkers heeft het 

Jeugdtheaterhuis een interne vertrouwenspersoon waar iedereen terecht kan bij het 

vermoeden van een misstand op het gebied van fraude, ongewenste intimiteiten, racisme en 

overige schending van een wettelijk voorschrift. 

Onze interne vertrouwenspersoon is Ellen Fliers: eafliers@xs4all.nl 

 

• De volledige Algemene Voorwaarden van het Jeugdtheaterhuis zijn op onze website na te 

lezen. 

mailto:leiden@jeugdtheaterhuis.nl
mailto:info@jeugdtheaterhuis.nl
http://www.jeugdtheaterhuis.nl/AlgemeneVoorwaardenJeugdtheaterhuis.pdf

