nieuw

wij zijn jto

dramastudio +

wie

Ben jij 18 jaar of ouder (zonder leeftijdsbeperking) en
heb je zin om te spelen? Je werkt op dinsdagavond
in een tiendelige lessenreeks vanuit improvisaties
naar je eigen script en scènes. Op het einde van het
traject speel je een toonmoment voor publiek.

Jeugdtheater Ondersteboven vzw maakt al bijna
30 jaar theater- en musicalvoorstellingen. De door de
overheid erkende theaterschool levert al meer dan
20 jaar kwaliteit. Onze leerlingen groeien in hun vak en
vooral ook als mens. Dat geeft ons nog meer goesting
om te werken aan die plek waar je je thuis kan voelen.

musicalstudio +
Ook voor musical hebben we een extra
initiatief voor 18+-ers. Via de audities van de
musicalopleiding kan je hiervoor worden uitgenodigd.
Voorwaarde is dat je reeds musicalopleiding
volgde bij JTO, of reeds voldoende ervaring kan
bewijzen tijdens de audities.
De lessen gaan door op zaterdag van 15:00-18:00.

Onze thuisbasis ligt in de Driegaaienstraat 117 te
Sint-Niklaas, recht tegenover de nieuwe Lidl. Via de
parking van Rexel bereik je onze eigen parking en
ingang. In dat gebouw vinden de lessen plaats en
worden onze theatervoorstellingen gespeeld in onze
vernieuwde theaterzaal!

zaalverhuur

familiekoor
Het JTO-familiekoor is dé leukste vrijetijdsbesteding
op zondagvoormiddag voor de ganse familie vanaf
10 jaar. Kom even proberen!

binnenstebuiten

waar

JTO verhuurt ook zijn theaterzaal en/of andere
lokalen.
Ook
de
binnen-buiten-bar
heeft
vele troeven.
Kom gerust even langs om de
mogelijkheden te bespreken.

i.s.m poppins & pan

Live Music Yin Yoga en Mantra Zingen in korte
reeksen op maandagavond.
Meer info op www.jto.be/binnenstebuiten.

zomerstages
JTO organiseert elke zomer verschillende stages
op verschillende locaties zoals Lier, Sint-Niklaas en
Waregem. Ons Zomerkamp te Westouter gaat door
van zondag 23 tot en met zondag 30 juli 2023.
Noteer die data alvast in je agenda!

scan voor meer info over jto
www.facebook.com/jto.vzw
www.instagram.com/jto_vzw
www.jto.be

2022 - 2023

de theaterschool
5 - 6 jaar
Spotjes

sint- niklaas
7 - 9 jaar
Kinderspel

10 - 12 jaar
Musicalkids
Dramakids

het productiehuis

een ontmoetingsplek

JTO maakt theater voor jongeren en soms zelfs door
jongeren. ... Onze eigen theaterzaal is dit seizoen
alweer gevuld met leuke producties!

JTO wil een warme familie zijn waar je altijd
terecht kan. Daarom organiseren we evenementen om mensen samen te brengen of ben je steeds
welkom in onze binnen-buiten-bar.

armandus de zoveelste
5 en 6 november
vanaf 8 jaar

Gedurende een korte periode broedden enkele jongeren
hun artistiek ei uit in JTO. Het resultaat zie je in een mini
festival in JTO.
najaar 2022
vanaf 12 jaar

13 - 30 jaar
Dramastudio
Musicalopleiding

6 - 9 jaar
Kinderspel

lotje de musical
29, 30 december 2022,
4 januari 2023
vanaf 3 jaar

NIEUW!
18+
Dramastudio+
Musicalstudio+

waregem
10 - 12 jaar
Musicalkids

12 - 15 jaar
Musicalteens

Eerste les is een gratis proeﬂes.

broedplaatsfestival

Lotje op bezoek in jouw school of bibliotheek?
LOTJE VERTELT is een leuke vertelvoorstelling en kan
geboekt worden via www.jto.be/lotje.

kleine draak
op tournee
vanaf 3 jaar

lief en leed in
het leven van de giraf
14, 15 en 16 april 2023
vanaf 8 jaar

en wat nog meer?
Houd onze sociale media in de gaten voor extra
theatervoorstellingen, lezingen en evenementen.

jto-lidkaart
Goesting om een deel van de JTO-familie te worden?
Koop de JTO-lidkaart en krijg tal van voordelen. Of word
onze VIF en geniet van nog meer voordelen!

