
• Hou jij van dans, zang en theater?
• Vind je het lastig om sociale contacten aan te gaan?
•  Zijn er thuis geen (voldoende) fi nanciële middelen 

voor een hobby?
•  Ervaar je mentale of fysieke drempels om aan 

te sluiten bij een groepsactiviteit?
• Ben je op zoek naar aansluiting binnen een groep?

Dan is KAIROS wat voor jou! Kairos betekent 
nieuwe kansen pakken op het juiste moment. 
Meedoen is voor jou zeker een kans!

THEATER – DANS – ZANG

WAT GA JE DOEN
Elke week mag je kiezen uit verschillende lessen.
We beginnen in oktober en het we sluiten in mei af met 
een voorstelling in het theater. Je kunt kiezen uit:
• Dansles
• Theaterles 
• Zangles

Een combinatie mag natuurlijk ook!

• Hou jij van dans, zang en theater?
• Vind je het lastig om sociale contacten aan te gaan?
•  Zijn er thuis geen (voldoende) fi nanciële middelen 

voor een hobby?
•  Ervaar je mentale of fysieke drempels om aan 

te sluiten bij een groepsactiviteit?
• Ben je op zoek naar aansluiting binnen een groep?

Dan is KAIROS wat voor jou! Kairos betekent 
nieuwe kansen pakken op het juiste moment. 
Meedoen is voor jou zeker een kans!

THEATER – DANS – ZANG

WAT GA JE DOEN
Elke week mag je kiezen uit verschillende lessen.
We beginnen in oktober en het we sluiten in mei af met 
een voorstelling in het theater. Je kunt kiezen uit:
• Dansles
• Theaterles 
• Zangles

Een combinatie mag natuurlijk ook!



WIL JE MEEDOEN?
Stuur een e-mail met je naam, leeftijd en motivatie 
naar info@hetgeldersproductiehuis.nl of stuur een 
appje naar 0644970550.

ROOSTER
Woensdag 
17.00 - 18.00 uur  dansles
18.30 - 20.00 uur  theaterles
20.15 - 21.30 uur  zangles

Voorstelling Zondag 14 mei

VOOR WIE
Apeldoornse jongeren en jongvolwassenen die wel een duwtje 
in de rug kunnen gebruiken. Je bent op zoek naar een plek om 
creatief bezig te zijn en om samen te komen. Plezier, gezelligheid 
en positiviteit staan voorop. 

LOCATIE
Zwitsalterrein
Joji School of Arts
Vlijtseweg 140 
7317 AK Apeldoorn

KOSTEN
Er zijn geen kosten aan het project verbonden. 
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