CURSUSSEN THEATERHUIS VOLWASSENEN
Als je onverhoopt toch nog vragen hebt, mail dan naar Sandra Broekmans:
s.broekmans@factorium.nl.

BEGINNERS
Theater voor beginners niveau 1
Gedurende 15 weken werk je aan de basisbeginselen van acteren. Je leert hoe je een rol speelt en
hoe je je stem, lichaam en verbeeldingskracht inzet om een personage geloofwaardig te spelen. Je
speelt korte scenes op basis van improvisatie en korte stukjes tekst. Je werkt in een groep aan
samenspel. Een plezierige cursus met een duidelijk begin en eind o.l.v. een deskundige
theaterdocent. Na deze cursus kun je aansluitend doorgaan naar niveau 2.
Blok 1 (september – januari)
Docent: Hidde Brouwers
15 lessen
2 uur
20.15 – 22.15
Start: 16 september
Laatste les: 20 januari 2022
Proefles mogelijk

Blok 2 (januari – juni)
Docent: Jorg van den Kieboom
15 lessen
2 uur
20.15 – 22.15
Start: 27 jan. 2022
Laatste les: 2 juni 2022
Proefles mogelijk

Theater voor beginners niveau 2
Gedurende 15 weken werk je verder aan de basis van acteren. Deze cursus is een vervolg op niveau
1. Heb je ooit al eerder eens gespeeld en is het enige tijd geleden dan kun je instromen in deze
cursus. Deze cursus sluit af met een presentatie voor publiek.
Blok 2 (september – januari)
Hidde Brouwers
15 lessen
2 uur (20.15 – 22.15)
Start: 27 jan. 2022
Laatste les: 2 juni 2022
Proefles mogelijk
GEVORDERDEN
Korte Productie
In een kort maar intensief proces maak je o.l.v. een vakbekwame regisseur een korte
theaterproductie die je speelt voor publiek. Op 16 september (kick-off avond van Het Theaterhuis)
ontvouwt de regisseur zijn plannen en geeft hij/zij een proeve en maak je zo kennis met de manier
van werken. Deze producties zijn bedoeld voor de gevorderde speler.
Blok 1 (september – januari)
Regie: Jorg van den Kieboom
15 repetities inclusief voorstelling
2 uur (20.15 – 22.15)
Start: 16 september
Datum voorstelling: 20 januari 2022

Blok 2 (januari – juni)
Regie: Aafje Dohmen
15 repetities inclusief voorstelling
2 uur (20.15 – 22.15)
Start: 27 januari 2022
Datum voorstelling: 19 mei 2022
Laatste bijeenkomst: 1 juni 2022

TheaterLAB
Je stapt in een boeiend en ongewis project waarbij je elke week iets totaal anders onderzoekt op het
gebied van theater. Aafje Dohmen bereidt elke week iets voor waarbij je een geheel nieuwe
dimensie van het fenomeen theater en acteren geserveerd krijgt. Ongewis, omdat je de uitkomst
vooraf niet kunt voorspellen. Die zal zich al werkende openbaren. Verrassend. Anders. Wie Aafje
Dohmen kent weet dat er serieus, plezierig en concreet gewerkt wordt. Tijdens de kick-off op 16
september geeft Aafje uitleg en een proeve zodat je haar manier van werken aan den lijve ervaart.
Deze cursus is bedoeld voor de gevorderde speler.
Blok 1 (september – januari)
Docent: Aafje Dohmen
15 repetities inclusief voorstelling
2 uur (20.15 – 22.15)
Start: 16 september
Datum afronding: 20 januari 2022
Improvisatie
Improviseren is theater maken vanuit het niets als speler. Niet van tevoren bedenken wat je gaat
zeggen of doen. Geen vaste tekst, reageren op de ander en niet weten waar je uit gaat komen. Een
heerlijke manier van spelen, maar het is nog echt een kunst op zich. In deze korte cursus leer je de
kneepjes van het vak. Hoe kun je improviseren zonder tekst? Hoe maak je een goed conflict? Hoe
maak je een scène spannend voor het publiek? Laat alle vaste ideeën los en gaan! De afronding
bestaat uit een open repetitie of bijeenkomst. Deze cursus is bedoeld voor de gevorderde speler.
Blok 1 (september – januari)
Peter van der Heijden (ONDER VOORBEHOUD)
15 repetities
2 uur (20.15 – 22.15)
Start: 16 september
Datum afronding: 20 januari 2022
S(w)inging Mondays : Theaterkoor Uit Volle Borst
Blok 1 (september – januari)
Docent: Lieve van Tuyl
15 lessen
2 uur (19.45 – 21.45)
Start: 14 september
Laatste les: 20 januari 2022
Proefles mogelijk

Blok 2 (januari – juni)
Docent: Lieve van Tuyl
15 lessen
2 uur (19.45 – 21.45)
Start: 24 jan. 2022
Laatste les: 30 mei 2022
Proefles mogelijk

Surprise
Op dit moment houden we nog open wat we in dit blok precies gaan doen. T.z.t. maken we dit
bekend.
Blok 2 (januari - juni
15 repetities inclusief voorstelling
2 uur (20.15 – 22.15)
Start: 27 januari 2022
Datum voorstelling: 19 mei 2022
Laatste bijeenkomst: 2 juni 2022

