
Cursussen Theaterhuis Volwassenen
Blok 2 - start 10 maart 2022/voorstellingen op 9 juni 2022

We starten met Het Theaterhuis voor volwassenen met Blok 2 op donderdag 10 maart. 
Er zijn 4 groepen waar je je op in kunt schrijven. Alle lessen en repetities zijn op 
donderdagavond van 20.15 tot 22.30 uur met een gezellige nazit in ons café (zodra dat 
weer mag). De presentatiedatum staat gepland op donderdag 9 juni 2022. Alle groepen laten 
zien waar ze aan gewerkt hebben voor publiek. Samen bouwen we aan een fijn Theaterhuis 
waar het goed toeven is en fijn werken voor zowel de beginnende als gevorderde speler.  Kijk 
op Insta @Factorium_Theaterhuis voor de laatste nieuwtjes en kijk op onze website bij de 
story’s voor alvast een eerste kennismaking met onze docenten.

Theater voor de beginnende speler. Docent Jorg van den Kieboom
Heb je nog nooit gespeeld en wil je dat wel leren? Deze cursus legt de basis van acteren en 
geeft je inzicht in het geheim van een scene maken. Spelplezier staat voorop.

Theater vervolgcursus Docent Hidde Brouwers
Heb je de basiscursus afgerond, of heb je ooit al eens eerder gespeeld en wil je nu verder en 
meer leren? In deze cursus ga je dieper in op wat acteren is. Je werkt met de groep aan een 
korte presentatie die je speelt voor publiek. Verrassend, sowieso.

Korte productie in regie van Aafje Dohmen
In regie van Aafje Dohmen werk je in een korte tijd aan een productie. Deze groep werkt 
vanuit een vaste theatertekst. Aafje houdt van een mooi theaterbeeld en schuwt humor niet. 
Een heerlijk werkproces. Voor de gevorderde speler.

Korte productie in regie van Anneke Burger van den Heuvel
Op basis van improvisatie en aan de hand van het thema FANS werk je aan een korte 
voorstelling. Samen werk je aan een plezierige productie met vileine trekjes. Want fans zijn 
heerlijk maar ook tragisch. Een vrolijk werkproces met regisseur Anneke van den Heuvel 
voor de gevorderde speler.

Meer info: www.factorium.nl/theaterhuis @Factorium_Theaterhuis


