Waalwijk, 3 september 2018

Noah Carter (8 jaar obs De Hoef & Hugo) doet een oproep aan alle basisschoolkinderen in
Waalwijk:

Doe mee op 7 oktober 2018 aan Open Podium voor Kinderen in
Atelier Winterdijk30b!
Zo’n mooi initiatief kunnen we in Atelier Winterdijk30b alleen maar omarmen.
Noah Carter is dol op breakdancen. Toen hij met zijn ouders bij het Akoestisch Open Podium in
Atelier Winterdijk30b was, overhandigde hij aan IngerMarlies en Alfred, de eigenaren van het Atelier,
een mooie tekening met daarop geschreven: 'Ik wil een kinder open podium in Atelier
Winterdijk30b'. En dan doe je daar natuurlijk iets mee.
Noah helpt zelf mee met de organisatie en gaat naast een breakdance act samen met een
vriendinnetje ook de presentatie en versiering op zich nemen.
Er zijn, natuurlijk, nog meer talenten nodig die graag laten zien wat ze kunnen. Dus zit je op de
basisschool en houd je van dansen, zingen, toneelspelen, goochelen, muziek maken of rappen? Ben
je DJ of VJ of iets heel anders? Schrijf je dan in!
Het podium is niet super groot, dus als je in een groepje meedoet dan mag je dit niet groter zijn
dan 4 kinderen. Je act mag maximaal 5 minuten duren.
Naast de podiumkunsten is er ook ruimte voor beeldende kunst. Dus mocht je liever kleien, tekenen,
schilderen of pottenbakken? Dan mag je je ook aanmelden voor de tentoonstelling die we rond het
open podium organiseren.
Indien er teveel aanmeldingen komen, geen probleem! Dan kom je op de wachtlijst en bij voldoende
aanmeldingen komt er gewoon een nieuw Kinder Open Podium.
Iedereen is van harte welkom bij de presentatie op 7 oktober van 14.00-17.00 uur.
Toegang is gratis, wel op tijd reserveren via www.atelierwinterdijk30b.nl, want vol is vol.
Kijk verder ook op www.atelierwinterdijk30b.nl of bel voor meer informatie met
Marieke Habraken- Meijers 06-23666149 of stuur een mail met je vraag naar
info@atelierwinterdijk30b.nl met als onderwerp: Marieke – Kinder Open Podium.

