JONNA VZW
VAKANTIEWERKING
2022

JOEPIE JOEPIE YES YES!
JONNA IS WEER KLAAR VOOR EEN PAAS- EN
ZOMERVAKANTIE VOL WORKSHOPWEKEN MET NIEUWE
AVONTUREN, ONTMOETINGEN, BEELDENDE ATELIERS,
TONEEL, SPELLETJES EN NOG ZO VEEL MEER.
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INTRODUCTIE
Weg verveling, hallo speel- en knutselplezier! Tijdens de schoolvakanties
organiseert JONNA verschillende workshopweken. Dit zijn kampjes van een week
of enkele dagen zonder overnachting. Er zijn verschillende thema’s (crea, naaien,
toneel en musical) en ze worden gegeven per leeftijdsgroep.
Een overzicht van al onze workshopweken vind je op de volgende pagina, gevolgd
door de uitleg van elke workshopweek per thema. Daarna krijg je een woordje
uitleg over de JOW-kampen. Afsluiten doen we met de algemene informatie.
ALGEMENE INFORMATIE IN'T KORT

Workshopweek? Gaat steeds door van 9u30 tot 16u.
Opvang? Vanaf 8u tot 17u.
Locatie? Wilsele: Basisschool Hertog Karel (groep 4-8 jaar) of toneelzaal
JONNA (andere groepen).
Wat breng je mee? Lunchpakket, drankje en tussendoortje.
Prijs? Staat vermeld bij de uitleg van elk thema. Bovenop de prijs betaal je
€ 15 lidgeld voor verzekering. Bij inschrijving dient online betaald te worden.
Inschrijven? Vanaf 10 januari 2022. JONNA-leden krijgen een uitnodiging via
e-mail, nieuwkomers kunnen inschrijven via onze website www.jonnavzw.be.

MEER OVER JONNA

JONNA vzw biedt creatieve activiteiten aan voor kinderen en jongeren. Doorheen
het jaar bieden we toneellessen (toneel, muziektheater en straattheater) en
tijdens schoolvakanties geven we workshopweken. Verder werken we ook
projecten uit in samenwerking met scholen en organisaties zoals
gemeenschapscentra, musea, bibliotheken of jeugddiensten.

Aarschotsesteenweg 157, 3012 Wilsele | www.jonnavzw.be | info.jonnavzw@gmail.com
jonnavzw | facebook.com/jonnavzw | youtube.com/jonnatoneelschool
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OVERZICHT
CREA
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DATUM
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4 TOT 8
JAAR

TONEEL
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7 TOT 9
JAAR

Wat mag 't zijn?

En dat is hier nog nooit
zo plezant geweest

Wat mag 't zijn?

Naais naais very naais

PAAS
VAKANTIE

6-8
JULI
JULI

12+
JAAR

JOW PAASKAMP
Knutsel & speelkamp met overnachting voor 6 tot 16 jarigen

11-16
APRIL

18-22
JULI

9 TOT 12
JAAR
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Ik wil koning
worden

11-15
APRIL

11-15
JULI
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De slapende De slapende Koningin
Koningin

4-8
APRIL

4-8
JULI

MUSICAL JOWKAMP

Octopus's Garden

Iets met boeken

Dream City

Ik kan niet slapen!

Iets met boeken

21 juli niet!

JOW ZOMERKAMP
Knutsel & speelkamp met overnachting voor 6 tot 16 jarigen

1-7

AUGUSTUS

AUGUSTUS

16-19

AUGUSTUS

B&B Chez Josée

15 aug niet!
22-26

AUGUSTUS

Boeke boeke tuut Muzische initiatie
tuut

De koning op zijn
sokken

Musicalweek 1
Musicalweek 2
tem za 27 aug!!

14+
JAAR

ZOMERVAKANTIE JULI
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CREA
4 - 8 JULI

Leeftijd: 4-8 jaar
Prijs: € 125

EN DAT IS HIER NOG NOOIT ZO PLEZANT
GEWEEST

't Is feest! 't Is feest!
Een tandenborstel met belletjes: elke poetsbeurt opgefleurd.
Een prachtig versierde onderbroek: niemand weet het maar jij
voelt je feestelijk. Zelfgemaakte vlaggetjes, feesthoedjes en
een confetti-kanon: pretpakket On-The-Go.
We zetten de zomer in zoals het hoort: met een REUZEknutselfeest!

11 - 15 JULI

Leeftijd: 4-8 jaar
Prijs: € 125

OCTOPUS'S GARDEN

Ons lokaal wordt deze week omgeknutseld tot een onderwater
wereld. Zeemeerminnen knutselen, schelpen versieren,
onszelf als vis verkleden, ...
We laten ons overspoelen met knutselideeën. De creativiteit
spettert in het rond. Geen wonder dat onze knutselgoesting al
begint te druppelen.

18 - 22 JULI

Leeftijd: 4-8 jaar
Prijs: € 100
Opgelet: niet op 21 juli

DREAM CITY

Met verf, lijm, plakband en karton dromen we onze eigen stad
bijeen. We verzinnen de prachtigste huizen en torens. We
knutselen zelf een hele markt of een park ineen. De leukste
inwoners die we kunnen dromen, toveren we op ons blad.
Wie thuis nog een doos
fantasie heeft staan,
mag die zeker meebrengen.

ZOMERVAKANTIE AUGUSTUS
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CREA
16 - 19 AUG

Leeftijd: 4-8 jaar
Prijs: € 100
Opgelet: niet op 15 aug

B&B CHEZ JOSÉE

Eindelijk vakantie!
Welkom in ons Oostenrijks vakantieparadijs, het land van de
bergen en de jodelconcerten. Kom gerust elke dag met je slee
of je ski's en wie een Alpenhoorn meebrengt, wint een kamer
met uitzicht op het bergriviertje.
Bij Chez Josée gaan vakantiegevoel
en knutselmicroben hand in hand.
De creatiefste B&B van Oostenrijk.

22 - 26 AUG

Leeftijd: 4-8 jaar
Prijs: € 125

BOEKE BOEKE TUUT TUUT

Knutselen met BOEKEN jaaaaaaaaaaa
Ideetjes pikken in BOEKEN tingelingeling
Snuffelen in knutselBOEKEN sssstt
BOEKEN zelf verzinnen en voltekenen waaauw
Het langste BOEK ter wereld knutselen joehoewwwwww
Voorlezen uit je lievelingsBOEK mmmmmmm
Een harmonicaBOEK plooien boem!
Een zelfgemaakt voelBOEK hophop!
BAKKEN knutselpret met BOEKEN tuut tuut!

ZOMERVAKANTIE JULI
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NAAIEN
6 - 8 JULI

Leeftijd: 9-12 & 12+
Prijs: € 90
Opgelet: slechts 3 dagen
(woensdag tot vrijdag)

NAAIS NAAIS VERY NAAIS

Exclusief! De geheime formules voor DIY-creatieve naaisels!
Restjes stof + een oud kussen = knuffeltjes in alle vormen,
maten en kleuren.
Oude gordijnen + bedrukken + borduren = ideaal om zelf een
tas of zak te ontwerpen.
Beetje geduld + een hoop fantasie = mooie resultaten
verzekerd!
Nog nooit met een stikmachine gewerkt? Spannend, dan wordt
dit je eerste keer!
Al vaak met een stikmachine gewerkt? Perfect, dan weet je al
hoe leuk dat is!
Met wat uitleg en begeleiding bij deze formules kan iedereen
aan de slag om op vrijdag naar huis te gaan met een hoop
zelfgenaaide naaisels.
En niet te vergeten: gezellig naaien + babbelen = nieuwe
vrienden maken!

PAASVAKANTIE APRIL
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TONEEL
4 - 8 APRIL

DE SLAPENDE KONINGIN

11 - 15 APRIL

IK WIL KONING WORDEN

Leeftijd: 9-12 , 12+, 14+
Prijs: € 125
Toonmoment: vrijdag 16u

Leeftijd: 9-12 jaar
Prijs: € 125
Toonmoment: vrijdag 16u

De koning ziet het allemaal niet meer zitten. Zijn vrouw is in
slaap gevallen en is niet meer wakker te krijgen. Ze slaapt en
slaapt en slaapt. De dokter heeft alles geprobeerd, maar niets
helpt. De koning wil aftreden om bij zijn zieke vrouw te kunnen
zijn, maar de prins wil geen koning zijn en de prinses is te jong
voor de troon. Er zit niets anders op, ze moeten een
geneesmiddel zoeken voor de koningin. Samen met zijn
kinderen onderneemt de koning een tocht om het ultieme
medicijn te vinden. Maar door puur toeval en brute pech
gebeuren onderweg de meest ongeloofelijke dingen...
Een man die alles heeft mist nog één ding. Hij wil de
koningskroon. Er is wel een klein probleem: er is al een koning.
Toch zal hij er alles aan doen om die kroon te bemachtigen.
Stemmen in zijn hoofd zullen hem daarbij helpen. Ook zijn
vrouw wil graag koningin worden en moedigt hem aan om de
kroon te bemachtigen. Tot hij een stap te ver zet. Nochtans
werd voldoende gewaarschuwd dat het fout zou kunnen
aflopen. Eigen schuld, dikke bult!
We danken
William Shakespeare
voor de inspiratie
van dit verhaal.

ZOMERVAKANTIE JULI
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TONEEL
4 - 8 JULI

WAT MAG 'T ZIJN?

11 - 15 JULI

IETS MET BOEKEN

Leeftijd: 9-12 , 12+, 14+
Prijs: € 125
Toonmoment: vrijdag 16u

Leeftijd: 9-12 , 12+, 14+
Prijs: € 125
Toonmoment: vrijdag 16u

De ouders van Julie hebben een slagerij in hun dorp.
Lange Steenstraat, nummer 24.
Maar de ouders van Mario hebben ook een slagerij, in
hetzelfde dorp, in dezelfde straat.
Lange Steenstraat, nummer 26.
Vlak naast elkaar. Buren dus.
En haat, enorme haat.
Heel zijn familie haat heel haar familie.
En omgekeerd.
Romeo en Julia, maar dan anders.
Boeken staan vol verhalen, soms met prentjes, soms alleen
maar tekst. Die boeken zijn de start van ons toneelstuk. We
kunnen één boek gebruiken als start van ons toneelstuk, maar
dat is misschien iets te eenvoudig. Het is veel spannender om
ideeën uit verschillende boeken te halen. Die gaan we dan aan
elkaar puzzelen tot het een mooi samenhangend geheel
vormt.
Zeg nu zelf, het wordt een heel boeiende week met zo een
uitdaging.

18 - 22 JULI

Leeftijd: 9-12 jaar
Prijs: € 100
Opgelet: niet op 21 juli
Toonmoment: vrijdag 16u

IK KAN NIET SLAPEN!

Ik kan niet slapen. Waarom kan ik niet slapen? Ik weet niet
waarom ik niet kan slapen, maar ik kan niet slapen!
Sebastiaan kan de slaap maar niet vatten. Gelukkig is Amalia
er om hem te helpen. Ze kent vele trucjes om in slaap te
vallen. Maar wie of wat is Amalia? Is het allemaal een droom?
Zijn ze wakker? Of slapen ze nu echt?

ZOMERVAKANTIE AUGUSTUS
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TONEEL
16 - 19 AUG

DE KONING OP ZIJN SOKKEN

22 - 26 AUG

MUZISCHE INITIATIE

Leeftijd: 9-12 jaar
Prijs: € 100
Opgelet: niet op 15 aug
Toonmoment: vrijdag 16u

Leeftijd: 7-9 jaar
Prijs: € 125
Toonmoment: vrijdag 16u

Er was eens... een koning.
Een koning met een gouden kroon, een prachtige troon en een
mantel van goud.
De koning had alles om blij te zijn, maar toch was hij
verdrietig... Zijn mooiste, beste, meest ongeloofelijke
schoenen waren... weg! Verdwenen, parti, nergens te
bespeuren, foetsie! Daar stond hij... de koning, op zijn gouden
sokjes.
"Denken, doen, vinden!" was zijn bevel. Hij zou niet rusten tot
zijn schoenen werden gevonden...

Tijdens deze creatieve week maken we kennis met toneel,
muziektheater én crea. Het is een week voor de echte
creatieve duizendpoot waarin we onze fantasie de vrije loop
laten. We gaan knutselen en frutselen, zingen en bewegen,
verhalen bedenken en vertellen, spelen met en zonder
woorden. Een muzische ontdekkingsreis dus!
We werken toe naar een kort
toonmoment dat we vrijdag presenteren
aan onze grootste fans. Zo eindigen we
de zomervakantie met een knaller van
jewelste.

ZOMERVAKANTIE AUGUSTUS
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MUSICAL
Geen JONNA-zomer zonder musical. Ondertussen weten we een beetje hoe het
verloopt. De eerste dag is het spannend afwachten om te horen welk verhaal het
wordt. En dan blijft het nog even spannend tot de rolverdeling bekend is.
Dan wordt het leuk, we kunnen beginnen repeteren. Veel repeteren, want
afsluiten doen we met een heuse voorstelling! Belangrijk : wie inschrijft voor een
musicalweek moet er dus zeker de dag van de voorstelling bij kunnen zijn.
Uiteraard maken we ook veel plezier,
sluiten we vriendschappen en
genieten we van het prachtige resultaat.
Ter info: in beide musicalweken wordt
dezelfde musical gespeeld.

16 - 19 AUG

Leeftijd: 9-12, 12+, 14+
Prijs: € 120
Opgelet: niet op 15 aug
22 - 27 AUG

Leeftijd: 9-12, 12+, 14+
Prijs: € 150

Musicalweek 1
Voorstelling: vrijdag 19 augustus om 19u
Deelnemers brengen op vrijdag 19 augustus best ook een
avondmaaltijd mee, zodat we na afloop van de workshop
samen kunnen eten. Daarna maken we ons klaar om de
voorstelling te geven om 19u.
Musicalweek 2
Voorstellingen: zaterdag 27 augustus om 16u, 18u en 20u
Vrijdag 26 augustus stopt de workshop zoals gewoonlijk om
16u. Zaterdag 27 augustus verzamelen we terug om 14u om
ons om te toveren met kostuums en schmink en om in te
zingen. Om 16u geven we dan onze eerste voorstelling,
gevolgd door een voorstelling om 18u en 20u.
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-KAMP
Je dacht misschien: "Oh nee, geen JONNA-kamp meer?! Wat nu gedaan?"
Geen paniek! Niet getreurd! JOW-kamp is hier!
Zelfde moni's, zelfde plezier, zelfde kamp in een nieuw jasje :

Heb je zin om je een ganse week uit te leven, spelletjes te spelen, te knutselen
à volonté, te zingen, te dansen, ... veel te laat gaan slapen en je buikje lekker
rond eten aan het over-lekkere kampeten? Dan moet je dus zeker mee met ons
op kamp. Volgende garanties zijn er zeker: al je kleren zijn vuil op het einde
van het kamp, je bent moe en hees, je mist iedereen en wil enkel nóg eens op
kamp gaan.
JOW PAASKAMP

JOW ZOMERKAMP

Wanneer: 11 tot 16 april

Wanneer: 1 tot 7 augustus

Waar: De Wiekslag in Zelem

Waar: JVC Orangerie Horst in Schoten

Wie: 6 tot 16-jarigen

Wie: 6 tot 16-jarigen

Prijs: 185 euro

Prijs: 245 euro

Wil je al eens kennismaken?

Toevallig! JOW organiseert een mini-kamp-dag vol knutsel- en speelplezier om
eens te proeven van JOW-kamp. Ben je tussen 6 en 12 jaar? Kom dan meedoen
op zondag 6 februari. Meer info op jowvzw.be.
Vragen?

Stuur een mailtje via kampen@jowvzw.be
Kan je niet wachten?

Schrijf je in via www.jowvzw.be
of via deze link
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ALGEMENE INFORMATIE
WAT IS EEN WORKSHOPWEEK?

Onze workshopweken zijn super leuke kampjes van een week of enkele dagen,
zonder overnachting. Er zijn verschillende thema’s (crea, naaien, toneel en
musical) en ze worden gegeven per leeftijdsgroep. De workshopweken worden
gegeven door onze eigen JONNA-lesgevers of andere specialisten en ze worden
ondersteund door onze toffe bende animatoren.
Een workshopweek begint om 9u30 en loopt tot 16u. Natuurlijk zijn er pauzes
voorzien, dus breng zeker een lunchpakket, drankje en tussendoortje mee. Ook is
er voor- en naopvang voorzien van 8u tot 17u.
WIE KAN EEN WORKSHOPWEEK VOLGEN?

Iedereen is welkom! Onze workshopweken zijn er zowel voor kinderen die
doorheen het jaar lessen toneel, musical of straattheater volgen bij JONNA, als
voor kinderen die enkel tijdens de vakanties een crea-, naai-, toneel- of
musicalweek willen volgen.
Er zijn verschillende leeftijdsgroepen: 4-8 jaar, 7-9 jaar, 9-12 jaar, 12+ jaar en
14+ jaar.
Veelgestelde vraag: Mijn kind wordt dit schooljaar X jaar, maar zal nog niet zo
oud zijn bij aanvang van de workshop voor X-jarigen. Mag mijn kind al deelnemen?
Antwoord: Ja, je kind mag dan al deelnemen aan de workshopweek voor Xjarigen. Ons inschrijfsysteem werkt namelijk op basis van geboortejaar en toont
enkel de workshopweken relevant voor de leeftijd van jouw kind.
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ALGEMENE INFORMATIE
WAAR GAAT DE WORKSHOPWEEK DOOR?

Er zijn 2 verschillende locaties:
Locatie 1: JONNA toneelzaal, Oudstrijderslaan 2C, 3012 Wilsele
Voor workshops naaien, toneel en muscial. We verzamelen allemaal onder
het afdak, waarna de lesgevers hun groep naar het juiste lokaal brengen.
Opgelet: dit is een éénrichtingsstraat die je niet mag inrijden vanop de
Aarschotsesteenweg. Je parkeert best achter het gemeentehuis op de
Aarschotsesteenweg en dan stap je naar De Krullevaar't.
Locatie 2: Basisschool Hertog Karel (BHK), Bornestraat 30, 3012 Wilsele
Voor alle workshops crea voor 4-8 jarigen

Locatie 1

Locatie 2
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ALGEMENE INFORMATIE
HOEVEEL KOST EEN WORKSHOPWEEK?

De prijs varieert afhankelijk van de soort workshopweek en het aantal dagen
ervan. Naast ieder thema staat dan ook de prijs vermeld.
We rekenen € 15 lidgeld aan bovenop de kostprijs van de workshopweek. Dit
dekt de kost van de verzekering en betaal je per persoon en per kalenderjaar.
Betaling gebeurt online tijdens de inschrijving.
HOE VERLOOPT DE INSCHRIJVING?

Inschrijven voor de vakantiewerking 2022 kan vanaf maandag 10 januari 2022.
JONNA-leden krijgen een uitnodiging via e-mail, nieuwkomers kunnen inschrijven
via onze website www.jonnavzw.be. Je kan inschrijven tot de workshopweken
volzet zijn, of tot één week voor de start van de workshopweek.
Bij inschrijving dient het bedrag online betaald te worden om de inschrijving te
vervolledigen.
Annulatiebeleid: elke annulatie, om welke reden ook, gebeurt via e-mail.
Mondelinge annulaties worden niet aanvaard en dus niet doorgevoerd. Er wordt
steeds € 15 annulatiekosten aangerekend. Annulaties worden maar terugbetaald
tot 14 dagen voor aanvang. Later annuleren kan enkel met doktersattest of
zonder terugbetaling.

JONNA VZW
Creatieve activiteiten
voor kinderen en jongeren
Aarschotsesteenweg 157
3012 Wilsele
www.jonnavzw.be
info.jonnavzw@gmail.com
jonnavzw
facebook.com/jonnavzw
youtube.com/jonnatoneelschool

