
Besteding van de bijdragen en projecten van de Vrienden van Het Klooster 2020

Talent XL 
Het Klooster zou een deel van het te besteden bedrag graag, als vanouds, willen inzetten voor de 
bijzonder getalenteerde en gemotiveerde leerlingen. 

Talent XL – muziek | dans | theater, musical 
Opnieuw zijn in september jl. audities gehouden en is een mooie diverse groep van in totaal 60 
talentvolle leerlingen samengesteld die een speciaal programma aangeboden krijgen van extra 
lessen, optredens, samenspel, workshops, masterclasses en voorstellingsbezoek. Als extra stimulans 
worden er 3 “vriendenprijzen” uitgereikt, in de vorm van een bedrag dat door de winnaar wordt 
gebruikt voor een droom, ambitie of extra les.  Deze wordt veelal ingezet ter voorbereiding op 
toelating tot een kunstvakopleiding. 
We blijven inzetten op deelname van talent uit Woerden dat geen les heeft bij Het Klooster. Hiermee 
geven we aan dat Het Klooster het “podium van de stad” is en laten zien dat zij voor al het talent in 
Woerden zijn.  
M.i.v. vorig seizoen hebben we ons talentenprogramma uitgebreid met Talent XL Dans, Theater & 
Musical. De verschillende disciplines zullen ook door cross-overs toegevoegde waarde zijn voor de 
ontwikkeling van de talenten. Denk hierbij aan een productie waarin wordt gedanst op live gespeelde 
muziek.

Eigen Kloosterproducties  
Voor 2021 staan weer een groot aantal eigen producties op de agenda zoals het Kerstconcert, de 
kindermusical, musicalklas, theaterproducties, danspresentaties, het Klooster Jeugdorkest, 
Kloosterfestival en het Popzolderfestival. 
De kracht van Het Klooster blijft dat onze leerlingen toe kunnen werken naar een presentatie van dat 
wat ze geleerd en gemaakt hebben op een professioneel podium. 
Voor de aankleding met decors en kostuums werken we met een vormgeefster die de producties met 
veel creativiteit en inventiviteit zal vormgeven.  
Mocht een presentatie met publiek niet of slechts beperkt mogelijk zijn, dan maken we gebruik van 
online presentatie mogelijkheden.  

4 mei productie 
In 2020 is er opnieuw door Theatermaker/ docent Sanne Dorrepaal een indrukwekkende voorstelling 
gemaakt in het kader van het landelijk initiatief Theater Na De Dam.  Door de uitbraak van Covid-19 
kon deze voorstelling niet live uitgevoerd worden maar is ervoor gekozen om een korte film te 
maken: Onderweg naar Nu https://www.youtube.com/watch?v=-eQTSPES7uI 

In 2021 willen we wederom stilstaan bij het thema vrijheid en willen we wederom een bijzondere 
productie maken die inwoners van Woerden, oud en jong, verbindt en de verhalen levend houdt.  

Beurzen voor mensen met een kleine portemonnee 
Ook in 2021 zouden wij graag een bedrag reserveren voor mensen, die graag muziek-, dans-, theater- 
en musicalles willen volgen, maar waarbij het cursusgeld een drempel vormt, zoals bijvoorbeeld 
mensen met een laag inkomen, gezinnen met meerdere kinderen of (tijdelijke) werkloosheid van de 
ouders.  

https://www.youtube.com/watch?v=-eQTSPES7uI


 

 

 
 
 
 
Voorstel begroting 2021 
 
 
Talent XL - muziek   €   8.500 
Talent XL - dans    €   1.500 
Talent XL - theater en musical  €   1.500 
Eigen Kloosterproducties  €   6.000 
4 mei productie    €   1.750 
Beurzen    €   2.000     
 
Totaal     € 21.250 


