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AUDITIES DÉ JEUGDTHEATERSCHOOL HAARLEMMERMEER
MUSICAL PRODUCTIEGROEP 9-21 JAAR
Za 3 juli | 14.30 uur tot 17.30 uur
Pier K Hoofddorp | 9 -21 jaar

Altijd al een musicalster willen zijn? En ben jij ben jij het talent dat wij zoeken en 
wil jij op het podium staan als een echte musicalster? Meld je dan snel aan.
Audities | Pier K (pier-k.nl)

KINDERKUNSTDAGEN
Di 13, wo 14 en do 15 juli | 10.00 – 16.00 uur
Pier K Hoofddorp | 6-12 jaar | €75,25 voor drie dagen

Ook deze zomervakantie worden weer de inmiddels bekende Pier K Kinderkunstdagen 
georganiseerd. Drie dagen vol gezelligheid en creativiteit met diverse workshops op een dag. 
Het thema is Glitter & Gangster. Je kunt je los aanmelden voor een dag, maar je krijgt korting 
bij inschrijving voor alle drie de Kinderkunstdagen.
Kinderkunstdagen | Pier K (pier-k.nl)

HOOFDDORP AAN ZEE
Ma 12 t/m do 15 juli en Ma 19 t/m do 22 juli
Fruittuinen Hoofddorp | 8-12 jaar | €40,00

Ga jij in de zomer niet op vakantie? Of veel te kort? Ga dan mee met Hoofddorp aan Zee!
Vier dagen kunst en plezier maken met professionele kunstenaars en coaches in een groene 
omgeving. Binnen een veilig en professioneel kader bepaal jij wat je gaat maken, wij helpen je er 
bij. Naast ontspanning hopen we ook drempels voor hulpvragen weg te kunnen nemen. 
Is betalen van het inschrijfgeld lastig voor je? Dan kun je Stichting Leergeld benaderen of ons 
een mailtje sturen (informatiebalie@pier-k.nl).
Hoofddorp aan Zee | Pier K (pier-k.nl)

MUSICAL ZOMERKAMP
Ma 12 t/m vrij 16 juli | Ook 2 of 3 dagen mogelijk | 09.15 uur – 17.15 uur
Pier K Hoofddorp | 8-10 jaar en 11 – 14 jaar | € 250,00 voor vijf dagen

Ben je helemaal gek van zingen, dansen en acteren? Sta je al heel lang op een podium of 
ben je gewoon heel nieuwsgierig en heb je zin een paar waanzinnig leuke dagen?
Schrijf je dan in voor ons musicalkamp. Twee dagen, drie dagen of vijf dagen lang zullen de 
docenten van onze JeugdTheaterSchool maar ook vele gastdocenten uit het musialwereldje 
je verrassen met super leuke workshops en vertellen ze je alles over de musicals waarin ze 
hebben gespeeld.
Musical Zomerkamp | Pier K (pier-k.nl)

Zomerkalender Pier K
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