Musical Feest
Een onvergetelijk verjaardagsfeestje voor jou en je vriendjes en vriendinnetjes. In de workshop
stomen we jullie in korte tijd klaar voor een spetterend optreden voor alle ouders, broertjes en
zusjes etcetera! Hoe leuk is dat?!

Keuze uit o.a:
Workshop 'Diep in de Zee' - met liedjes uit The Little Mermaid! (alle leeftijden tussen 6 en
12 jaar)
Workshop 'Supercalifragilisticexpialidasties!' - de kinderen gaan aan de slag met 1 of 2
Mary Poppins liedjes en/of scènes naar keuze! (alle leeftijden, tussen 6 en 12 jaar)
Workshop 'Oliver/ Annie' - in deze workshop kruipen de kinderen in de huid van de
weeskinderen uit de musicals Oliver! en Annie. (leeftijd: tussen 6 en 9 jaar)
Workshop 'Echte meiden' - we zingen en bewegen op Populair uit Wicked en op het liedje
'Mam ik ben een grote meid' uit Hairspray de Musical (Met aangepaste teksten zodat ze
geschikt zijn voor kinderen van 10/12 jaar!)
Workshop ‘Shrek en Co’ - Uit de hilarische musical Shrek spelen en zingen we een scène en
lied; na deze workshop zie je ‘groen van geluk’! (leeftijd: tussen 6 en 12 jaar)
Workshop ‘Boekenwurm’ - Met liedjes uit de hit-musical Matilda en een magische scène
maken we er leerzame en leuke middag van. (leeftijd: alle leeftijden tussen 5 en 12 jaar)

Extra info:
Alle workshops bevatten alle elementen van musicaltheater, dans, zang en spel. Voor de
aankleding van de presentatie neemt de Musical Fabriek ook een kleine kostuumkist mee,
met wat attributen, hoedjes, sjaaltjes ed.
De locatie voor de workshop kunt u zelf bepalen. Houd echter wel rekening met een
geschikte ruimte van minimaal 50 m2 en dat er stroom voor een (mijn) muziek installatie
is. Mocht u zelf niet in de gelegenheid zijn een ruimte te kunnen vinden, regelt de Musical
Fabriek deze voor u. Hier zijn uiteraard meestal wel kosten aan verbonden.
Hebt u zelf ideeën voor een onderwerp van de workshop, dan is dit in overleg uiteraard ook
mogelijk! Suggesties dienen uiterlijk 3 weken vóór aanvang van het feestje te worden
ingeleverd.

Prijzen:
Workshop van 2 uur en één docent: € 187,50 incl. BTW. Hierbij inbegrepen zit tevens de
voorbereiding en uitloop van max 20 minuten voor de pauze, de presentatie etc.
Workshop van 2,5 uur en één docent: € 212,50 incl BTW.

Extra docent: v.a. € 85,00 bovenop eerdergnoemde prijzen.
Voor een aangepaste offerte (wanneer u bijvoorbeeld de duur van de workshop nog
langer wenst) kunt u contact opnemen via musical.fabriek@gmail.com
Overige opties:
Completeer uw kinderfeestje met schmink! Wij werken samen met Schminkies for you,
o.l.v. Jessica van der Stel. Met behulp van professionele schmink maakt zij de prachtigste
creaties. Prijs op aanvraag.
‘Kostuumkist de luxe’: geheel afgestemd op het thema van uw feestje, verzorgt de Musical
Fabriek voor alle kinderen een kostuum (afhankelijk van beschikbaarheid)
Prijs: vanaf €25,00

