
• Theater voor de beginnende speler 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 2 (start 26 januari 2023) 
Docent: Lieke Dirkx
15 lessen, 2 uur 20.15 – 22.15 uur 
Proefles mogelijk 

Cursussen Theaterhuis Volwassenen

DONDERDAG 26 januari 2023 start Het Theaterhuis met een nieuwe blok Theater voor volwassenen. 
Ontmoet de makers, ontmoet elkaar! 

BEGINNENDE SPELER
We hebben het jaar opgedeeld in 2 blokken. Elk blok eindigt met een presentatieavond waarbij publiek welkom is 
om te komen kijken naar het eindresultaat.  Blok 1 is reeds voorbij en afgesloten. Blok 2 is van januari 2023 – 
mei 2023. Als speler kun je je ontwikkelen van beginnend tot ervaren acteur. Ons programma is elk jaar anders. 
We variëren in stijlen, methodieken, regisseurs, en thematieken. Zo kom je gedurende een aantal jaren met 
verschillende facetten van acteren en theatermaken in aanraking. We werken altijd in groepen en sluiten altijd af 
met een moment, groot of klein, voor publiek. Theater is bij uitstek een sociale kunstbeoefening. Een nazit in ons 
café met elkaar is dan ook een mooie afsluiting van een avond plezierig werken met elkaar. 

• Theater voor de beginnende speler 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 (start 26 januari 2023) 

Docent: Clara van Spanje
15 lessen, 2 uur 20.15 – 22.15 uur
Proefles mogelijk 
Afsluiting 27 mei 2023



• Korte productie met Florian Slangen

In een kort maar intensief repetitieproces maak je o.l.v. een vakbekwame regisseur een korte theaterproductie 
die je speelt voor publiek. Blok 2 start op 26 januari. Regisseur Florian Slangen  neemt je meer de vloer op om te 
werken en spelen vanuit een moderne theatertekst. Florians wens is om deze op locatie te spelen. Naast de 
reeds bestaande tekst denk/schrijf/werk je al spelende mee aan stukken nieuwe tekst. Iedereen krijgt een rol, 
en er zal een collectief onderzoek plaatsvinden op de vloer. We werken vanuit een concept toe naar een volledig 
‘affe’ voorstelling. Een plezierig werkproces staat je te wachten.   

Blok 2 (start 26 januari 2023) 

Regie: Florian Slangen
15 repetities, 2 uur 20.15 – 22.15 uur
Voorstelling 27 mei 2023

• LAB

LAB staat voor onderzoek. In deze cursus zet je je tanden in iets specifieks van het vak theater. Dat kan een 
verdieping zijn, of juist een verbreding, of een experiment. Blok 2 staat in het teken van Fysieke 
theaterimprovisatie. Je wordt niet zomaar op de vloer gegooid maar krijgt stapsgewijs o.l.v. een ervaren docent 
spelopdrachten aangereikt. Dit blok is dat Karlijn Vlug. Blok 2 start in januari 2023. Een spannend blok waarbij 
je vooraf niet weet wat er gaat gebeuren. 

Op 6 april bezoek je met de groep de voorstelling OHM van Ann van den Broek in Theater De Nieuwe 
Vorst. Ticket voor deze vorstelling is bij de cursusprijs inbegrepen. Op 30 maart is er een voorbereiding voor dit 
bezoek. Deelname aan een workshop van Ann van den Broek is nog in onderhandeling. 

Blok 2 (start 26 januari 2023) 

Docent: Karlijn Vlug
14 repetities, 2 uur 20.15 – 22.15 uur
Presentatie 27 mei 2023

GEVORDERDE SPELER

@Factorium_TheaterhuisMeer info: www.factorium.nl/theaterhuis

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




