


WELKOM
Bij Pitboel Art School is de ma-
gie en kracht van de verbeel-
ding steeds het uitgangspunt.  

Vanuit deze magie en kracht ma-
ken we de koppeling met verschil-
lende disciplines: toneel, muziek, 
dans en zang.

We maken verhalen, zoeken 
naar  theatrale beelden, laten 
ons inspireren door muziek en 
dansen tot we erbij neervallen.

Pitboel Art School is een energieke 
school waar iedereen zijn creativi-
teit kan ontwikkelen en stimuleren. 

In dit informatieboekje vind je alle 
informatie over de disciplines die 
we aanbieden en de niveaus die 
we daarbij hanteren. 
 
Ook in seizoen 2022-2023 hebben 
we weer plek voor jong en oud en 
kijken we uit naar een seizoen vol 
plezier, creativiteit, humor en fanta-
sie.  



DE ART SCHOOL 
Het aanbod binnen onze school per 
discipline:  

TONEEL 
In de toneelklassen leer je (basis) 
vaardigheden van toneelspelen en 
theatermaken. 
Je ontdekt je eigen theatrale instru-
ment: wat kun je met je lichaam, 
stem en gezicht? 
Daarnaast onderzoek je voortdu-
rend de kracht van theater en in 
combinatie met dat wat jij interes-
sant vindt leren we je theatermaken. 

Klas?

Je kunt les volgen in een toneelles-
klas of deelnemen aan de produc-
tieklas toneel. 
In een toneellesklas volg je toneelles 

en speel je in het midden en op het 
einde van het lesjaar in een toneel-
presentatie.
 
In de productieklas toneel ga je o.l.v. 
een regisseur een toneelvoorstelling 
maken die op het einde van het les-
jaar drie keer gespeeld wordt.

MUSICAL (cross-over toneel-zang-dans)
In de musicalklassen leer je (basis) 
vaardigheden van toneel, zang en 
dans, maar ga je bovenal experimen-
teren met het combineren van deze 
disciplines. Je ontdekt hoe je van 
zang en dans theater kunt maken 
en hoe je muziek kunt inzetten om 
scène-materiaal theatraal te onder-
steunen.  



DE ART SCHOOL 
Klas?

Je kunt les volgen in een musicalles-
klas of deelnemen aan de productie-
klas musical.

In een musicallesklas volg je toneel-, 
zang- en dansles en speel je in het 
midden en op het einde van het les-
jaar in een musicalpresentatie.

In de productieklas musical ga je 
o.l.v. een regisseur, een dansdocent 
en zangdocent een musicalvoorstel-
ling maken die op het einde van het 
lesjaar drie keer gespeeld wordt.









LESROOSTER
Onze lesklassen worden ingedeeld 
op leeftijd. In iedere lesklas leren we 
de leerlingen verschillende vaardig-
heden en  besteden we ook veel 
aandacht aan de eigenheid van de 
leerlingen: 

Wie ben je en wat vind jij interessant? Wie ben je en wat vind jij interessant? 
Wat fascineert jou en hoe kunnen we Wat fascineert jou en hoe kunnen we 
dit vormgeven? dit vormgeven? 
Wat wil jij zien en wat wil jij maken?Wat wil jij zien en wat wil jij maken?

In het schema op de volgende blad-
zijde kun je per discipline de leeftijds-
categorie, lesdag en lestijd vinden. 
Iedere leerling wordt aangesproken 
op zijn of haar eigen niveau. Wanneer 
de lesdag niet uitkomt, neem dan 
contact op met onze artistiek leider 
om de mogelijkheden te bespreken: 
gabrielle@pitboeltheater.nl 

De Art School bestaat al 27 jaar en wordt 
nog steeds niet (structureel) financieel 
ondersteund door de Gemeente Sittard-
Geleen. 



LESROOSTER
TONEEL

Toneellesklas 6+
Lesdag/tijd: DO 16u00-17u30
Kosten:  €282,-

Toneellesklas 9+
Lesdag/tijd: DO 16u00-17u30
Kosten:  €282,-

Toneellesklas 12+
Lesdag/tijd: DI 17u15-18u45
Kosten:  282,-

Toneellesklas 15+
Lesdag/tijd: DO 17u45-19u15
Kosten:  €282,-

Toneellesklas 18+
Lesdag/tijd: DO 19u30-21u00
Kosten:  Tot 21jr. €282,-
  *Vanaf 21jr. €341,22

Productieklas toneel 12+
Lesdag/tijd: DO 17u45-19u45
Kosten:  €457,50-

Productieklas toneel 18+
Lesdag/tijd: DI 19u00-21u00
Kosten:  Tot 21jr. €457,50-
  *Vanaf 21jr. €553,57

 

MUSICAL

Musicallesklas 6+
Lesdag/tijd: WOE 15u15-16u45
Kosten:  **345,-

Musicallesklas 9+
Lesdag/tijd: WOE 15u15-16u45
Kosten:  **€345,-

Musicallesklas 12+
Lesdag/tijd: WOE 17u15-18u45
Kosten:  **€345,-

Musicallesklas 14+
Lesdag/tijd: WOE 19u30-21u00
Kosten:  **€345,-

Productieklas musical 12+
Lesdag/tijd: WOE 17u15-19u15
Kosten:  €**487,50-

Productieklas musical 15+
Lesdag/tijd: WOE 19u00-21u00
Kosten:  **Tot 21jr. €487,50-
  *Vanaf 21jr. €589,88

*Leerlingen vanaf 21 jaar betalen 21% BTW.

***Prijs bij de musicallesklassen is duurder 
i.v.m. wekelijks 3 docenten die les geven aan 
de leerlingen om samen de cross-over tussen 
toneel-zang-dans te maken.







JAARINDELING
De lessen starten in week 39 
(vanaf 26-09-22).
 
In de toneel- en musicallesklassen, 
volg je in een lesjaar 34 lessen. 
 
In de productieklassen toneel en mu-
sical heb je ongeveer 35 repetities tot 
aan de voorstellingen.

In een lesjaar zijn er twee presenta-
tiemomenten, namelijk presentatie-
week 1 en 2. 

In de eerste presentatieweek presen-
teren alle lesklassen twee keer voor 
publiek. 

Op het einde van het lesjaar presen-
teren alle lesklassen twee keer in de 
tweede presentatieweek en de pro-
ductieklassen spelen na de presen-
tatieweek drie keer hun voorstelling. 

 



BELANGRIJKE DATA
Open dag 

 
Auditie dag productieklassen

 
Start lessen 

 
Start repetities
Herfstvakantie

Vriendjes/vriendinnetjes lesweek
Pakjesavond

Kerstvakantie
Presentatieweek 1

(m.u.v. de productieklassen)
Carnavalsvakantie

Ouder/kind lesweek
2e paasdag
Koningsdag

 
Meivakantie

  
Hemelvaart

2e pinksterdag
Presentatieweek 2

         (m.u.v. de productieklassen) 
 

Laatste lesweek lesklassen
 

Voorstellingen productieklassen

Laatste lesweek producties
Zomervakantie

*Op Pakjesvond, 2de Paasdag, 
Koningsdag, Hemelvaart en 2de Pinkster-
dag gaan eventuele lessen gewoon door.

18-09-22 (11:00 - 16:00 uur)
04-09-22 en 11-09-22 
(toneel)             (musical)
Week 39 (vanaf 26-09-22) 
Week 39 (vanaf 26-09-22)   
22-10-22 t/m 30-10-22 
21-11-22 t/m 27-11-22 
05-12-22*
24-12-22 t/m 08-01-23
04-02-23 t/m 12-02-23

18-02-23 t/m 26-02-23
10-03-23 t/m 17-03-23 
10-04-23*
27-04-23*
29-04-23 t/m 07-05-23
18-05-23* 
29-06-23*
10-06-23 t/m 18-06-23

19-06-23 t/m 25-06-23
1 weekend tussen 23 juni en 16 
juli**
Week na de uitvoering
Vanaf 24-07-23

**Gedurende het lesjaar ontvang je de   
  definitieve data voor de productie- 
  klassen.



INSCHRIJVEN
Wil je les bij ons volgen? 
Op onze website kun je een in-
schrijfformulier invullen. Zodra jouw 
formulier bij ons is binnengekomen, 
ontvang je een bevestiging en later 
een uitnodiging voor de eerste 
(proef)les. 

Wil je auditie doen voor de pro-
ductieklassen?
Bezoek dan onze website en klik 
op het knopje ‘Audities’. Op deze 
pagina kun je alle informatie over 
de audities van de productieklas-
sen vinden en een auditieformulier 
invullen. 

Inschrijf- of auditieformulier 
opsturen? 
Je ingevulde formulier kun je via de 
website automatisch verzenden.
Lukt dit niet, of ben je niet in het 
bezit van een computer dan kun je 
op kantoor schriftelijk een inschrijf-
formulier invullen.  

Met het invullen van het inschrijf-
formulier verklaar je tevens dat je 
akkoord gaat met de huisregels. De 
huisregels vind je op onze website. 



INSCHRIJVEN
Instroommogelijkheden? 
Is het je niet gelukt om in september 
2022 te starten in een van onze 
klassen en wil je toch nog graag les 
volgen? Neem dan contact met ons 
op om de mogelijkheden te bespre-
ken.  

Stichting leergeld Westelijke 
Mijnstreek
Benader stichting leergeld Westelijke 
Mijnstreek voor een eventuele tege-
moetkoming in de cursuskosten, via: 
www.leergeld.nl. 



CONTACTGEGEVENS
Post en bezoekadres:

Website: 
 
Telefoonnummer:

Algemeen e-mailadres:

KvK nummer:

BTW-nummer:

Rekeningnummer:

Pitboel Art School 
Montgomerystraat 26
6135 BW Sittard

Artschool.pitboel.nl

046-4584721

gabrielle@pitboeltheater.nl

14084704

8143.22.323.B01

NL27INGB0003699987


