
Gerealiseerde activiteiten en projecten 2019 met een bijdrage van de Vrienden 
 
 
Talent XL 
 
Het Klooster heeft opnieuw geïnvesteerd in een speciaal programma voor de bijzonder 
getalenteerde en gemotiveerde leerlingen. In 2019 kwamen 44 leerlingen in aanmerking voor dit 
talentprogramma. Een aantal van hen nam al eerder deel, maar bleef deel uit maken van de groep 
door hun enthousiasme en aantoonbare artistieke en technische groei. Anderen werden voor het 
eerst toegelaten. De groep van 44 leerlingen is een bijzondere en dynamische groep die veel 
samenspeelt en van elkaar leert en die regelmatig optredens verzorgt tijdens bijzondere 
gelegenheden. Deelnemers aan Talent XL hebben een speciaal programma gevolgd van extra lessen, 
workshops (van oa Lucas Dols) en optredens. Ook werden 2 Vriendenprijzen uitgereikt aan Talent XL-
leerlingen, zodat zij toelatingsexamen konden doen voor een vakopleiding of extra lessen konden 
volgen. Tijdens ons jubileumjaar hebben we het traditionele gala extra bijzonder gemaakt door De 
Night of Talent ‘on tour’, een route door het centrum van Woerden met op 5 locaties een optreden 
van de Talent XL leerlingen en docenten.    
 
Eigen Kloosterproducties 
 
In 2019 is weer een groot aantal eigen producties gerealiseerd zoals de Klooster Driedaagse, een 
een (kinder)musical met 2 casts, vanwege het grote aantal aanmeldingen, theaterproducties, 
danspresentaties en het Popzolderfestival. 
De eerste editie van de Theaterdag in 2018 met presentaties, masterclasses en 
workshops, was zo’n succes dat deze nu vast op de agenda komt. Tijdens de graskaasdag hebben we 
vanwege het jubileumjaar extra uitgepakt met Het Grootste Orkest van Woerden. Een prachtig 
spektakel op een zonovergoten kerkplein met veel bezoekers.  
 
4 mei productie  
 
Voor de tweede keer was er een productie in het kader va het landelijk inititatief “Theater na de 
Dam”. Zestien jongeren hebben onder leiding van regisseur Sanne Dorrepaal een theaterproductie 
gemaakt, gebaseerd op verhalen over en uit de Tweede Wereldoorlog. Onder de titel ‘Wat je niet 
weet, kun je ook niet vertellen” werd ditmaal het lot van de Joodse onderduikers in het pand van 
melkslijter Jan van Elk aan de Rijn(straat) ten tonele gevoerd. De voorstelling eindigde met een stille 
tocht naar het betreffende woonhuis. Daar werden brandende kaarsen geplaatst en bleek een aantal 
van de acteurs achter de ramen van het vroegere onderduikpand te staan. Die apotheose werd als 
zeer indrukwekkend ervaren. 
 
Digital Art Lab 
 
Inmiddels wordt er sinds september met plezier door jongeren geprogrammeerd en gecomponeerd 
in de kelder. Dankzij de donatie van de vrienden is ‘de kelder’mooi ingericht met op maat gemaakte 
meubels, een hoekbank, tafels en een ingebouwde kast. De kelder is officieel in gebruik genomen op 
10 september, tijdens het afscheid van Leontien Wiering.  
 
Beurzen voor mensen met kleine portemonnee 
 
Met ingang van 2018 zijn we gestart met het beschikbaar stellen van beurzen voor mensen/kinderen 
die het volgen van muziekles of een dans-, theater- of musicalcursus (tijdelijk) niet kunnen betalen. 
Er zijn twee aanvragen gedaan en door de Vrienden gehonoreerd. 
 



Het Leontien Wiering Fonds 
De Vrienden van Het Klooster schenken ter gelegenheid van het afscheid van Leontien Wiering uit 

het eigen vermogen een extra bedrag aan Het Klooster, dat zij kan besteden aan (jeugdige) leerlingen 

van Het Klooster. Dit bedrag is geoormerkt met de naam Leontien Wiering fonds.  

 
Instrumentenvervoer  
Dankzij Leontien Wiering die het volledige bedrag uit het Leontien Wiering fonds heeft bestemd voor 
instrumenten vervoer hebben we een bedrijfsbusje kunnen aanschaffen voor het transport van 
muziekinstrumenten van en naar de scholen binnen de Gemeente Woerden.  
 
 
Financieel 
 
Talent XL - muziek  €  8.500 
Eigen Kloosterproducties €  6.000 
4 mei productie   €  1.500 
Digital Art Lab    €  2.000 
Beurzen (2 maal)   €     985 
totaal    € 18.985 

 

Extra bijdrage 2019 

Digital Art Lab    €  5.000 

Leontien Wiering Fonds (bus)  €  7.000 


