






  
 
 
  
   
  

 

 

 

Beste ouders/verzorgers van de basisklassen Theater en Musical van Rick op maandag in De Bilt, 

Lockdown en lessen 

Afgelopen dinsdag is er namens het KunstenHuis een officieel bericht gedeeld met alle cursisten dat 

onze locaties helaas ook dicht moeten. Zie: https://mailchi.mp/kunstenhuis/locaties-kunstenhuis-

gesloten-lessen-online-door 

We zijn druk bezig geweest met het afstemmen van de plannen samen met onze docenten, en 

hebben gekeken naar de mogelijkheden. Voor de lessen van Rick op maandag in De Bilt geldt dat 

deze online zullen worden ingehaald. Deze keuze wisselt per groep/docent omdat niet alle docenten 

in staat zijn om de lessen te verplaatsen. Omdat het nog onduidelijk is bij de overheid of de 

basisscholen eventueel toch eerder open gaan en wat de gevolgen daarvan zijn voor de 

kunsteducatie plannen we voorlopig alleen tot de eerste week van januari. Mocht het blijken dat we 

pas later open kunnen, zullen ook die lessen daarna online gegeven worden voor de groep van Rick.   

Online lessen 

De online les zal worden aangeboden per mail via een link op de desbetreffende lesdag, maandag 4 

januari.  

Masquerade TV en voorstellingen kijken 

Om deze weken door te komen attenderen we jullie graag op onze online lessen ‘Masquerade TV’ die 

tijdens de eerste lockdown in maart zijn gemaakt. Ook zijn een aantal van onze voorstellingen van 

voorgaande jaren via ons beschermde YouTube kanaal terug te zien.  

We hopen dat de leerlingen op deze manier nog veel spelplezier kunnen ervaren of kunnen genieten 

van mooie theatervoorstellingen! 

Masquerade TV: 

https://www.youtube.com/watch?v=s8ylcR_CGL4&list=PLmA4qJfz3JbxeojK6fvqHtNP84i3j0Rg8  

Voorstellingen: https://www.youtube.com/playlist?list=PLmA4qJfz3JbwGF92yHpPF603nxp3KHth4  

We kijken terug op een vreemd jaar, waarin de voorstellingen verschoven moesten worden en 

nieuwe creatieve oplossingen werden bedacht om het theaterplezier door te laten gaan. We kijken 

uit naar een jaar waarin we hopelijk steeds meer zoals vanouds lessen kunnen gaan geven en mooie 

voorstellingen in het theater kunnen maken! Voor nu wensen wij iedereen hele fijne feestdagen! 

Namens het hele Theaterteam en KunstenHuis de Bilt-Zeist 
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