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Hallo,
wij zijn People On Stage en stellen ons graag even aan je voor in deze 
infobrochure.

Onze jaarwerking en vakantieworkshops zijn stilaan een vaste 
waarde geworden in het programma van People On Stage. Daarnaast 
organiseren wij ook projecten op maat. Samen met jou gaan we op 
zoek naar een gepaste formule om jouw evenement cultureel te 
ondersteunen.

In deze brochure vind je al heel wat opties over onze vaste formules. 
Ben je op zoek naar iets unieks op maat van jouw organisatie? Dan 
zitten we graag even samen om de mogelijkheden te bekijken.

Heb je nog bijkomende vragen? Je kan ons steeds bereiken via 
mailing@peopleonstage.be of stuur een bericht via Facebook.

We wensen je veel inspiratie bij het lezen van deze brochure.

Met vriendelijke groeten,
Het team van People On Stage
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WORKSHOPS
ZANG,
THEATER,
DANS

Onze jongeren geven het beste van zichzelf tijdens een musicalworkshop.

“De workshops zijn voor de kinderen de ideale 
gelegenheid om het podiumbeest in zichzelf naar 

boven te halen.”
- Docent Heleen



Workshops kunnen per uur, 
per halve dag, per dag of zelfs 
voor enkele dagen worden 
geboekt. Dit kan zowel voor 
theater, dans en zang als 
een combinatie hiervan. Of 
hier een toonmoment aan 

gekoppeld wordt , is vrij te 
bepalen. Dit kan zowel tijdens 
de schooluren als  in de 
vakantieperiodes afhankelijk 
van de beschikbaarheid van 
onze docenten.

Geschikt voor elke leeftijd
Tot 24 kinderen
per workshop



Onze pastoor volledig in zijn rol tijdens ‘de vloek van Ursula’.

ééNDAGS-
mUSIcAl



We horen het je al meteen 
denken: ‘een musical, in één 
dag? Onmogelijk!’ De docenten 
van People On Stage bewijzen je 

het tegendeel en transformeren 
de deelnemers in één dag tijd 
tot ware musicalsterren.

van 6 tot 14 jaar

van 40 tot 80 
deelnemers

1 dag
toonmoment: 15 min.

“Op 1 dag een musical in elkaar steken, lijkt 
onbegonnen werk, maar de kinderen zijn steeds 

vastberaden om het te doen slagen. 
En telkens met succes!”

- Docent Flore



6 tot 14 jaar

45 tot 100 
deelnemers

Gedurende één week wordt 
er met een groep kinderen 
gewerkt aan een musical. 
Op het einde van deze week 
brengen de kinderen met 
trots deze productie voor 

hun familie en vrienden. Het 
doel van deze week is samen 
een mooi toonmoment 
neerzetten waar iedereen 
zijn steentje bijdraagt.

mUSIcAl IN 
EEN WEEK

Anastasia (samen in Parijs)
We nemen je mee naar het 
oude Rusland waar de tsaar en 
zijn gezin gelukkig leefden in 
het paleis tot Raspoetin onheil 
en ellende zaaide over 

heel Rusland. Beleef mee 
de avonturen van de jonge 
Anastasia en de zoektocht naar 
wie ze werkelijk is.

5 dagen
toonmoment: 45 min.



De piraten hebben Elia gered!

Elia
Ga mee op avontuur met Elia 
en ontdek de wondere wereld 
waarin hij terecht komt: 
een wereld vol zeepaarden, 
zeemeermannen, koningen en 
koninginnen. Laat je vooral 

betoveren door het verhaal van 
twee geliefden. Zijn ze gedoemd 
om elkaar voor eeuwig te 
verliezen of slagen ze erin om 
toch lang en gelukkig samen te 
leven?

Hollywood
Jonas is een ambitieuze tiener 
die droomt van een leven als 
steracteur in Hollywood. De 
glitter, glamour en beroemd 
zijn, dat is  alles wat hij ooit 
wilde. Zijn ouders zien dit 
minder zitten en verbieden hem 

om zijn dromen na te jagen. In 
zijn dromen gaat hij samen met 
de dagdromers zijn ware wens 
achterna. Maar is het leven in 
Hollywood echt zo rooskleurig 
als het op het eerste zicht lijkt?



vIDEO-
PROjEcTEN

met hun prinsessenhelden een video opnemen, geweldig!

“Het mooie aan filmmaken is dat je je creativiteit 
voor altijd kunt vastleggen.”

- Cameraman en regiseur Bjorn



Een videoclip of een 
documentaire inblikken kan 
in samenwerking met People 
On Stage. Zoals bij al onze 
projecten, werken we graag 
op maat. We bekijken samen 
wat je wil bereiken, wat je zelf 

kan en wil bijdragen en wat 
je van ons verwacht. Zowel 
camerawerk, regie en montage 
als het artistieke onderdeel, 
kunnen door People On Stage 
gedragen of ondersteund 
worden.



Ons IT-team werkte 
met succes enkele 
gebruiksvriendelijke en 
veilige platformen uit. 

De systemen zijn zo 
opgebouwd dat ook hier 
‘werken op maat’ mogelijk is.

IT-
ONDERSTEUNING

Deelnemersplatform
Deelnemers laten inschrijven 
voor een activiteit kan 
vanaf nu ook via ons online 
deelnemersplatform. Dit 
platform kan geïntegreerd 

worden in jouw systeem of 
is via People On Stage te 
gebruiken. De data wordt 
GDPR-gewijs veilig behandeld 
en zijn eenvoudig te verwerken.



Het deelnemersplatform maakt inschrijven toegankelijk voor iedereen.

Productieplatform
Ons productieplatform is een 
handige toepassing waar zowel 
de deelnemers, het artistiek 
team als de organisatie hun 
gegevens kunnen ingeven en 
terugvinden. 

Van persoonsgegevens  
tot kledingmaten, van 
aan- en afmelden voor 
repetitiemomenten tot... Het 
kan allemaal!

Ticketverkoop
Ons online ticketingsysteem 
laat je toe je publiek zelf online 
zijn kaarten te laten bestellen,  
veilig te betalen en af te 
drukken. Geen gedoe meer met 
aanschuiven in de rij, discussies 
over plaatsen of afmeldingen. 

Met onze eigen app kan je 
aan de inkom scannen met 
meerdere toestellen tegelijk 
zonder extra kost of de aanschaf 
van speciale scanapparaten.



www.peopleonstage.be .  . 


