
•	 Elke	TODO-workshop	beslaat	een	periode	van	10	
weken,	ongeveer	1	uur	per	week.

•	 De	kosten	zijn	10	euro	per	keer/week!
•	 Hou	ons	in	de	gaten,	want	we	beginnen	snel!
•	 De	eerste	workshops	beginnen	al	vanaf	20	april	a.s.
•	 Heb	je	weer	eens	iets	leuks	TODO!!

Veel van de workshops zullen worden gegeven in Luno 
Kitchen aan de Kerkbrink, een mooie locatie midden in 
het centrum. De zalen hebben daglicht, zijn modern en 
harmonieus ingericht. Voorzien van airconditioning, draadloos 
internet, lounge-serre en mooi dakterras. Alle workshops 
zullen gegeven worden door professionele leraren en ook door 
Bekende Nederlanders die uit ervaring en maatschappelijke 
betrokkenheid les zullen geven.

Iedere	workshop	zal	afgesloten	
worden	met	een	“slotvoorstelling,	
-uitvoering,	-avond”	in	theater	
Gooiland	of	in	het	Podium-café	
van	Podium	de	Vorstin,	waar	
familie	en	vrienden	bij	een	drankje	
kunnen	komen	luisteren	en	kijken.
Bovendien	geven	we	in	Stichting	
Podium	De	Vorstin,	aan	de	
Koninginneweg	44,	een	aantal	
“muziek”	workshops,	onder	

leiding	van	muzikanten	van	o.a.	
het	Conservatorium.	Denk	aan	
een	serie	lessen	voor	een	hele	
band,	piano,	gitaar	en	singer-
songwriter.	De	slotavonden	
van	deze	workshops	zullen	
in	het	Podium-café	worden	
gehouden,	waar	familie	en	
gasten	kunnen	komen	kijken	en	
luisteren.	Een	drankje	en	een	
hapje	zijn	uiteraard	aanwezig!
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Zanglessen
Door HarolD 

Werkt al 25 jaar als zanger/
presentator, heeft meegedaan 
aan het Nationaal Songfestival 
en bij diverse Theatershows.

Door Adrie de Herdt 2e Dan 
Wado Ryu Karatedo en Eigenaar 
van ‘Sta-Vast veiligheidsadvies’ 
Onze lijfspreuk is ‘ Behouden 
en beschermen’.

ZelfverDeDiging 
voor jong en 
volWassenen

Dammen en over 
Ton sybranDs

Heeft omroepervaring al 
sinds 1971 als presentator, 
verslaggever en eindredacteur 
van talrijke radio-en 
televisieprogramma’s.

spreKen in HeT 
openbaar Door
jos Kuijer

•	 Media-trainingen	
•	 Spreken	in	het	openbaar
•	 Zelfverdediging	voor	scholieren	o.a.	‘hoe	om		
te	gaan	als	je	bedreigd	wordt	met	een	mes’

•	 Zelfverdediging	voor	ouderen	o.a.	‘hoe	om		
te	gaan	als	je	bedreigd	wordt	aan	de	deur’

•	 Solliciteren,	hoe	doe	je	dat?
•	 Montage-editing	van	je	eigen	You	Tube-filmpjes
•	 Keramiek	
•	 Porselein	schilderen
•	 Mindfullness
•	 Italiaanse	les
•	 Dammen		
•	 Schaken		
•	 Toneellessen
•	 Salsalessen
•	 Lichtontwerp	lessen	voor	div.	optredens
•	 Fotograferen
•	 Bloemschikken	
•	 Beeldhouwen
•	 Camera/Regie	lessen
•	 Muzieklessen
•	 Goochellessen	

Waar moet je aan denken?

Contact/locatie

TO-DO Hilversum 
luno Kitchen 
Kerkbrink 2-d, 1211 BX Hilversum 
T  06 - 20 34 78 84
E  info@todo-hilversum.nl
I   www.todo-hilversum.nl

Ik ben Nelleke Koen, Hoofd 
Mediaproducties bij MAX.
Ik heb ervaring opgedaan met 
organiseren en produceren bij de 
AVRO als regie- en productie-
assistente bij programma’s als “ In 
de Hoofdrol” van Mies Bouwman 
en “Voor de vuist weg” van Willem 
Duijs. Daarnaast heb ik 15 jaar lang vrijwilligerswerk 
gedaan bij het Jeugd en Jongerenwerk en heb daar 
meerdere workshops georganiseerd. Bovendien heb ik 
12 jaar lang, met veel plezier als betrokken moeder, de 
regie gedaan van de eindmusicals van groep 8. Ik heb nu 
TODO opgericht, omdat ik maatschappelijk betrokken 
ben bij de mediastad Hilversum en graag met diverse 
plaatselijke ondernemers workshops wil organiseren met 
professionele docenten. De workshops lopen uiteen van 
muziek en amusement tot fitness, (denk-)sport en media. 
En voordat het me wordt gevraagd: TODO is er niet 
voor zakelijk succes maar om in Hilversum interessante, 
zinvolle en nuttige bijeenkomsten te organiseren!

Heb je wel eens het gevoel dat je iets leuks of zinnigs TODO zou willen hebben? 
Of heb je juist veel te veel TODO en wil je wat meer tijd voor jezelf? 

in beide gevallen komen er in mediastad Hilversum binnenkort interessante, 
leerzame en ook vaak ontspannende workshops! Het werd tijd! Tijd voor TODO!

Vanaf eind April gaan we 
Dammen i.s.m. de Koninklijke 
Nederlandse Dambond. In een 
aanloop van 10 weken gaan 
we jullie leren.

ZelfverDeDiging voor jong en volWassenen.
Door Adrie de Herdt 2e Dan Wado Ryu Karatedo en Eigenaar 
van ‘Sta-Vast veiligheidsadvies’ Onze lijfspreuk is ‘ Behouden en 
beschermen’ de focus ligt op op rust en zelfvertrouwen in de omgang 
met agressie, bedreiging en geweld. Deze workshops leer je hoe te 
handelen, als je wordt aangevallen, om je veiliger te voelen. Voor 
aanmeldingen en meer informatie, mail naar: info@todo-hilversum.nl 
Onder vermelding van ‘zelfverdediging jong’ Onder vermelding van 
‘zelfverdediging volwassen’

spreKen in HeT openbaar Door jos Kuijer.
Heeft omroepervaring al sinds 1971 als presentator, verslaggever en
eindredacteur van talrijke radio-en televisieprogramma’s. Vanaf 2003 
legt hij zich ook toe op het geven van communicatie-mediatrainingen. 
Deze workshop leer je een verhaal te houden waar je tot je eigen 
verbazing plezier in hebt. Waarbij je in de gaten krijgt dat het stil 
wordt in de zaal, dat je volle aandacht krijgt. Voor aanmeldingen en 
meer informatie mail naar: info@todo-hilversum.nl onder vermelding 
van ‘spreken in het openbaar’ 

Dammen.
Vanaf eind April gaan we Dammen i.s.m. de Koninklijke Nederlandse 
Dambond. In een aanloop van 10 weken gaan we jullie leren, door 
een trainer van de Dambond, om, wie weet, uiteindelijk te dammen 
tegen Ton Sijbrands. Ton Sijbrands (oud wereldkampioen) heeft, 
zoals jullie wellicht wel weten, net in onze mediastad Hilversum het 
nieuwe wereldrecord Blindsimultaan dammen gevestigd. Ton zal 
aan het eind van de workshop een simultaan tegen jullie spelen. Er 
zijn zó veel mogelijkheden om je damschijven te verzetten, dat elke 
partij weer anders verloopt. Hoewel dammen lichamelijk niet echt 
vermoeiend is, moet je wel altijd goed blijven opletten. Dat maakt 
dammen zo spannend en leuk om te doen; Het is een echte battle of 
the brains! Voor aanmeldingen en meer informatie mail naar:  info@
todo-hilversum.nl onder vermelding van “Dammen” 

Zanglessen Door HarolD verWoerT.
Werkt al 25 jaar als zanger/presentator, heeft meegedaan aan het 
Nationaal Songfestival en bij diverse Theatershows waaronder Jeans!, 
daar was hij 6 seizoenen werkzaam als zanger/danser en vocal 
coach. Tijdens deze workshop leer je een combinatie van klassieke 
zang techniek en “speech level singing”. Vooropleiding of ervaring is 
niet noodzakelijk! Er wordt aandacht besteedt aan o.a: ‘ademhaling, 
interpretatie en microfoontechniek”. Voorop staat altijd het plezier 
in het zingen en de mogelijkheid om dat op een zo ontspannen  en 
verantwoord mogelijke manier te kunnen doen. Voor aanmeldingen en 
meer informatie mail naar: info@todo-hilversum.nl onder vermelding 
van ‘zanglessen’
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Meer info, zie beneden site Meer info, zie beneden site Meer info, zie beneden site Meer info, zie beneden site


