
Doe mee & speel mee met:

Zeeheldentheater Trompstraat 342 Den Haag 070 3992222 www.Briza.nl info@briza.nl

Samen Sociaal & Vitaal

Vanaf woensdag 1 december 2021 om 14:30      
 & vanaf februari 2022  met cursus: koor, yoga, theater, 

line-dance, tekenen/schilderen en stijldans!

65+

December 2021 
wo. 1, wo. 8, 
wo. 15, do. 16, zo. 19 (kersteditie) 
 
Januari 2022 
wo. 12, wo. 19, do. 20 & zo. 30 
 
Zie voor de overige data de website: 
https://www.zeeheldentheater.nl/

Kies de datum  
door hierop te klikken: 

Data en kaartjes 
bestellen

https://www.zeeheldentheater.nl/genre/?category=RockRollator
https://www.briza.nl/
https://www.youtube.com/user/Zeeheldentheater
https://open.spotify.com/artist/1yaACNZAh3XLlBlbx2n76I
https://www.instagram.com/muziektheaterbriza/
https://www.facebook.com/brizamuziektheater
https://www.zeeheldentheater.nl/
https://www.zeeheldentheater.nl/
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Line-dance .... Goed voor de mens!
olv een ervaren dansdocent, donderdag 14:30 -15:30 (grote zaal) 
Line-dance is natuurlijk uit Noord-Amerika overgewaaid. Er wordt in rijen gedanst, op country-western muziek, en 
het is al jaren populair, ook in Nederland. Er wordt begonnen met eenvoudige, herhalende stappen die natuurlijk 
steeds ingewikkelder worden! 

De kunst van het kijken
olv Abby Meier,  dinsdag 14:30 - 15:30
(Workshop tekenen voor beginners) Een workshop bestaande uit 4 lessen, waar op een laagdrempelig en ontspan-
nen manier kennis kan worden gemaakt met de basis van kunst en tekenen. Werken met verschillende materialen, 
technieken en tevens aandacht voor beeldaspecten als licht vs donker, compositie, kleur en diepte.”

Mag ik deze dans van u ?.... (Van wals tot Rock en Roll)
olv een ervaren dansdocent, 14:30 - 15:30 (grote zaal)
Samen Leren de senioren de beginsenen van diverse stijldansen en wordt gewerkt aan een presentatie voor de 
degene die dat willen.

Theater Helden Hang out ! (Theater )
olv Andrea Noske, donderdag 14:30 - 15:30 (kleine zaal)
“Samen bedenk je korte sketches ‘uit het leven gegrepen’. Samen lach je om jezelf en om anderen. Samen maken
we theater. En we leren de fijne kneepjes van het acteren. Hoe bouw je een personage en een scène op? Hoe
beweeg en praat je op het podium? Maar het belangrijkste is de lol die we samen beleven op weg naar een korte
eindvoorstelling en de nieuwe vriendschappen die ontstaan.” 

Yoga op mat of stoel .... Dat geeft een goed gevoel!
olv Ineke van Es,  woensdag 14:30 - 15:30 (kleine zaal)
Hatha-Yoga is goed voor ligaam en geest! Vergroot je flexibiliteit, lichaamshouding, bloedcirculatie en zuurstof- 
opname.  Ook versterkt het je spieren en je botten, verlaagt het je bloeddruk, en helpt het je ontspannen!

Rock & Rollator Koor
olv van een ervaren zangdocent, maandag 14:30 - 15:30 (grote zaal)
Samen zingen met aanspreekende liedjes uit diverse landen en cultuteren. Er wordt een reputware opgebouwt om 
met elkaar te kunnen zingen.

Juist in deze voor senioren moeilijke tijd, met steeds meer eenzaamheid, 
 is het erg belangrijk hen actief bij cultuur te blijven betrekken. Zij horen er bij en doen mee.  

In dit interactieve programma worden de senioren betrokken door mee te klappen, 
mee te bewegen, percussie-instrumenten mee te spelen, mee te zingen, mee te dansen en nog veel meer. 

Naar live-muziek luisteren is goed voor lichaam en geest maar met muziek meedoen en meebewegen  
is nog veel leuker en bovendien zeer gezond! Door deze gezellige meedoen-middagen zullen senioren 

een boost van endorfine krijgen, die nog dagen zal nawerken!

Vanaf 1 december 2021       
 & vanaf februari 2022  met 
cursus: koor, yoga, theater,  

line-dance, tekenen/           
schilderen en stijldans!

Bestel je tickets 
online

Gewoon ticket  €12.50
Ooievaarspas ticket €6.25 
Zorginstellingen ticket €8.50   
Streaming ticket €6.25Rock & Rollator

https://www.zeeheldentheater.nl/genre/?category=RockRollator
https://www.zeeheldentheater.nl/genre/?category=RockRollator

