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MUSICALKAMP

HOU JE VAN 

ZINGEN, DANSEN EN 
ACTEREN? 
DROOM JE ERVAN OM TE 

SCHITTEREN IN EEN 

ECHTE MUSICAL?

Dan is ons musicalkamp 
zeker iets voor jou!

VOOR KINDEREN EN JONGEREN GEBOREN 
TUSSEN 2014 EN 2003 

SY-DANSSTUDIO
Jonge Jansdreef 5 b

9990 Maldegem-Kleit

LOCATIE

SY 
DAN

SST
UDI

O

Jonge Jansdreef 5b
9990 Maldegem-Kleit

MUSICALKAMP

Dinsdag 13 juli tot en met zaterdag 17 juli 2021
Telkens van 9u tot 16u

Je leert van A tot Z de kneepjes van het musicalvak. De 
verschillende aspecten van musical komen aan bod, 
niet enkel musicaldans maar ook acteren en zingen. 
Teksten onthouden, choreografieën met de juiste 
expressie brengen, zangtechnieken onder de knie 
krijgen, en zelfs een nummer inzingen en opnemen. Het 
hoort er allemaal bij! Ook dit jaar werken we aan een 
musical die speciaal voor het kamp geschreven werd 
en sluiten de week af met een voorstelling in een echte 
theaterzaal (indien corona het toelaat)!

YOUNGSTERS (geboren 2014 – 2010)*
JUNIORS (geboren 2009 - 2003)

€ 185 inclusief verzekering

Sy-dansstudio:
Jonge Jansdreef 5 b
9990 Maldegem-Kleit

* De deelnemers in deze Youngstersgroep worden verdeeld in 2 
groepen volgens leeftijd. Vrienden/vriendinnen kunnen samen in 
dezelfde groep zolang er plaats is en het leeftijdsverschil niet te groot 
is. Gelieve hiermee rekening te houden.
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i.s.m. Sy-Dansstudio 



TEAM

JASPER HEYMAN 
Ketnetmusical “Knock-Out!”, reeks 
“Campus 12”, “Muerto!”, 
“Prinssesia: Het Prinselijke Bal”, 
“13 – the musical”, “The Wild Party”

WOUT SELS 
“Daens”, “40-45”, 

“De zonen van Van As”, 
“De Peatles”

MANON DE BOEVRE 
“Pocahontas”, “Nachtwacht en Het 
Vervloekte Perkament”, “Spamalot”, 
“Aladdin”, “The Little Mermaid”, 
“Winterrevue”, “Wickie, de Viking”, 
“14-18”

CREATIEF

CHRISTOPHE DEGELIN 
“Daens”, “40-45”, “Peter Pan, The 

Never Ending Story”, 
“Wickie, de Viking”, “14-18”, 

“Fantasia”, “Notre Dame de Paris”

“Assisen”, “Daens”, “40-45”, Ketnetreeks 
“De regel van 3’s”, “Beauty and the Beast”, 

“Blood Brothers”, Podcast “Taboebs”

LIESBETH ROOSE 

Bij politiebevel niet op de openbare w
eg gooien. V.U

. Ludo Degelin, Refugiestraat 8, 3290 Diest

PRAKTISCH
inschrijven
Inschrijven kan enkel online via www.vzwpuur.be

LET OP: Je inschrijving is pas volledig na betaling binnen de 3 
werkdagen op rekening BE35 7512 0555 2437

Wees er snel bij, want de plaatsen zijn beperkt!

goedkoper op kamp
Alle deelnemers ontvangen van ons een attest voor eventuele 
tussenkomst van de mutualiteit. Deelnemers jonger dan 12 jaar 
krijgen eveneens een fiscaal attest. (Per dag kan je € 11,20 
fiscaal voordeel genieten!)

Corona
Wij garanderen een corona-proof verloop van onze kampen, 
rekening houdend met de opgelegde protocollen en 
veiligheidsmaatregelen. Indien we toch genoodzaakt zijn om 
een kamp te annuleren dan kan je je inschrijvingsgeld 
recupereren door middel van een voucher of door 
terugbetaling op je rekening.

opvang
Opvang wordt elke dag voorzien van 8u30 tot 16u30.

meebrengen
Een goede dosis energie, sportieve kledij, een lunchpakket, 
drankje en tussendoortje.

toonmoment
Op de laatste dag van het kamp organiseren wij een 
toonmoment voor familie en vrienden. Dit zal plaatsvinden 
in de theaterzaal van CC Den Hoogen Pad 
(Adegem-Dorp 16, 9991 Maldegem). 

vragen? Mail naar info@vzwpuur.be

Bij politiebevel niet op de openbare w
eg gooien. V.U

. Ludo Degelin, Refugiestraat 8, 3290 Diest

WWW.VZWPUUR.BE
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LIKE ONS OP         EN         ! SCHRIJF JE SNEL IN! 
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