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Media TechLab 2.05 

Talent Movement heeft 
een nieuwe Media 
TechLab met muziek, 
foto en videostudio 
voor de jeugd, 
flexwerkplekken en nog 
veel meer. Kom gerust 
langs om een kijkje te 
nemen.  

Mediabus 

Samen met het Lely 
Lyceum gaan wij 
komend jaar een Talent 
Movement mediabus 
ontwikkelen, met 
muziek, video en 
fotostudio op wielen. 

Stay tuned! 

CALVING WONG 

Vrijwilligers en workshop 
coördinator.  

EURYDICE DOMPIG 

Artistiek en Zakelijk leider.  

DENNIE ARMELITA 

Oprichter en bestuurder.  

info@talentmovement.nl  

UPCOMING: 

Talent Movement Mediabus 

Muziek & Vocabularia 
programma 

Doneer voor onze nieuwe 
Talent Movement bus.  

NL09INGB0006647850 

Remmerdenplein 100 2.05 

 NIEUWSBRIEF  
Beste ouders en verzorgers,  

Het laatste programma was een groot succes! Met pasen en in de meivakantie 
heeft Talent Movement met de kinderen dagelijks gewerkt aan muziek, dans, kunst, 
video, mode en sport skills. Met Koningsdag hebben wij een mooie dag 
georganiseerd voor de kinderen uit de buurt met veel activiteiten en een 
stormbaan met een Lasergame activiteit voor de kinderen. Helaas zijn er op 
Koningsdag vier Lasergame pistolen verdwenen! Mocht een de kinderen op 
Koningsdag met een blauwe of gele laserpistool zijn thuisgekomen, zien wij deze 
graag retour. Stichting Talent Movement is nu aansprakelijk gesteld voor de 
schade. Wij ondervinden steeds vaker vernielingen van eigendommen van 
Stichting Talent Movement en op werken van kinderen die meedoen aan onze 
workshops. Omdat wij ons graag blijven inzetten voor gratis activiteiten in Zuidoost, 
verzoeken wij om dit met uw kinderen te bespreken. Bijvoorbaat dank.  

SCAN QR FOR WEBSITE 

www.talentmovement.nl  
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Braderie en Talent 
Movement Show 

Op 4 juni 2022 is er 
braderie in het 
winkelcentrum. Bij het 
podium op het 
kerkplein organiseren 
wij een talenshow met 
talenten uit de buurt.  

Pinksterprogramma 

Van 4 t/m 6 juni hebben 
wij dagelijks dans, 
muziek, kunst, sport en 
spel workshops.  

Stormbaan 

Op verzoek van de kids 
hebben wij weer drie 
dagen lang een 
stormbaan bij de 
Kazerne. 

CALVING WONG 

Vrijwilligers en workshop 
coördinator.  

EURYDICE DOMPIG 

Artistiek en Zakelijk leider.  

DENNIE ARMELITA 

Oprichter en bestuurder.  

info@talentmovement.nl  

UPCOMING: 

Talent Movement Mediabus 

Muziek & Vocabularia 
programma 

Doneer voor onze nieuwe 
Talent Movement bus.  

NL09INGB0006647850 

Remmerdenplein 100 2.05 

 TALENT MOVEMENT SHOW!  
Beste ouders en verzorgers,  

Op 4 juni 2022 is er braderie in het winkelcentrum Reigersbos. De 
winkeliersvereniging heeft het podium aangeboden aan de buurt. Talent 
Movement organiseert daarom een talentenshow voor de jeugd. Wij zijn op zoek 
naar talenten, die hun talent willen laten zien op het podium. Kun jij zingen? 
rappen? dansen? muziek maken? goochelen? of iets anders? Laat het ons weten via 
0642874122 of mail naar info@talentmovement.nl of kom langs op zaterdag 28 mei 
van 12.00u-18.00u bij de Kazerne Remmerdenplein 100 ruimte 2.05. Op de tweede 
verdieping, achterin de gang.  

Om de kinderen die meedoen te bedanken hebben wij hierna drie dagen lang een 
activiteitenprogramma in de Kazerne van 14.00u-18.00u. We hopen dat jullie er bij 
zijn! Tot 4, 5 en 6 juni. Groetjes Team Talent Movement. 
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4 t/m 6 juni 
2022
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