Ontdek de theatrale versie van jezelf!
De BO!NK Theaterschool is voor alle kinderen en jongeren die het leuk
vinden om theater te maken! De theaterschool bestaat uit twee
trainingsjaren, een voorloper op de trainingsjaren en vier opleidingsjaren.
Aansluitend kun je na het volgen van de opleidingsjaren direct
doorstromen naar Theatermaker 1. In deze klas maak je zelfgemaakte
producties en treed je op in het theater en op festivals.

Om te ontdekken of de BO!NK Theaterschool bij
jou past mag jij een gratis proefles volgen!
Word een echte theatermaker!
Bij de BO!NK Theaterschool maken we geen onderscheid in musical of
toneel. Alle vakken van theater worden aangeboden. Op die manier
komen de kinderen in aanraking met alle disciplines. Je leert deze te
kunnen combineren op een natuurlijke manier. Zo gaat acteren samen
met goed stemgebruik, maar ook met beweging. Hiermee wordt
veelzijdigheid gecreëerd en word jij een allround theatermaker!

INFORMATIEBRIEF JAAR

2018 - 2019

BO!NK Theater gelooft dat iedereen een talent heeft om verder te
ontwikkelen! Je leert jezelf te presenteren en om samen te werken.
Bovendien draait acteren om plezier en krijg je er een dosis
zelfvertrouwen van!

Theaterkriebels

Trainingsjaar 1

Trainingsjaar 2

Spelenderwijs ontdekken

Jezelf presenteren

Ontdek de maker in jezelf!

Kinderen vanaf 5 tot 7 jaar: Heb jij
theaterkriebels? Vind jij het nu al leuk om
toneelstukjes op te voeren voor opa en
oma? Of zing je soms al hard in de
badkamer? Kom dan meespelen bij ons!
De Theaterkriebels duurt 30 weken. Met
iedere week een les van 45 minuten. Het is
jouw eerste officiële kennismaking met
theater. Tijdens de 30 weken zijn er twee
presentatiemomenten.

Kinderen vanaf 7 tot 9 jaar: Hier leer je
alle beginselen van theater. Elke week
krijg je anderhalf uur les in spel en
beweging. Er wordt gekeken naar
stemgebruik, jouw fysieke houding, hoe
speel je een personage. Aan het einde van
deze 25 weken presenteer je jezelf aan het
publiek.

Kinderen vanaf 9 tot 10 jaar: Het laatste
trainingsjaar is een voorloper op de
opleidingsjaren, waarin er veel eigen
inbreng mogelijk is. Samenwerken is één
van de punten die je gaat leren en
toepassen. Ook word je verder uitgedaagd
in het ontwikkelen van jouw fysiek en
stem op de vloer. Aan het eind van de 25
weken is er een presentatie voor het
publiek.

Wanneer
Periode
Start
Proefles
Kosten

Vrijdagmiddag
15:30 - 16:15 uur
30 weken
31 / 08 / 2018
31 / 08 / 2018
€125,-

Wanneer
Periode
Start
Proeflessen
Kosten

Donderdag
15:30 - 17:00 uur
25 weken
30 / 08 / 2018
30 / 08 / 2018
€285,-

Wanneer
Periode
Start
Proeflessen
Kosten

Donderdag
17:15 - 18:45 uur
25 weken
30 / 08 / 2018
30 / 08 / 2018
€285,-

Opleidingsjaar 1

Opleidingsjaar 2

Opleidingsjaar 3

Uitstraling en techniek

Ontdekken van eigen kwaliteiten

Ontwikkel je eigen stijl

Kinderen vanaf 9 tot 12 jaar: Deze
periode staat in het teken van techniekgebruik. Je leert meerstemmig zingen in
een korte masterclass, werkt aan houding,
ademhaling, articulatie en concentratie.
Daarnaast ga jij op onderzoek uit naar
verschillende acteertechnieken en methodes.. Het leerjaar wordt afgesloten
met een presentatie voor het publiek in
het theater.

Jongeren van 10 tot 12 jaar: Je gaat zelf
scènes schrijven en bedenken, deze ook
spelen en je leert hoe je dit in allerlei
verschillende vormen aan het publiek kunt
vertonen. Je werkt aan solozang en
monologen. Je vergroot je lef en je leert je
in te leven in verschillende personages. Er
worden beroepsprofessionals uitgenodigd
voor een masterclass. Je sluit het leerjaar
af met een presentatie voor publiek.

Jongeren van 12 tot 14 jaar: Aan de slag
met theater maken vanuit de combinatie
toneel, muziek, beweging en onderzoeken
hoe je de combinatie van deze disciplines
met elkaar kunt verbinden en versterken.
Je speelt zelfgeschreven teksten of gaat
werken met bekende teksten. Ook maak je
kennis met verschillende stijlen van
acteren. Aan het einde van het seizoen
maak je een eigen presentatie voor
publiek.

Wanneer
Periode
Start
Proefles
Kosten

Vrijdag
15:30 - 17:30 uur
30 weken
31 / 08 / 2018
31 / 08 / 2018
€430,-

Wanneer
Periode
Start
Proeflessen
Kosten

Vrijdag
16:30 - 18:30 uur
30 weken
31 / 08 / 2018
28 / 08 / 2018
31 / 08 / 2018
€430,-

Wanneer
Periode
Start
Proeflessen
Kosten

Vrijdag
18:00 - 20:00 uur
30 weken
31 / 08 / 2018
28 / 08 / 2018
31 / 08 / 2018
€430,-

Opleidingsjaar 4

Theatermaker 1 (nieuw in 2018!)

Theatermaker in de praktijk

Schitteren op podia!

Jongeren van 14 tot 16 jaar: Alles wat
jij hebt geleerd, krijgt in Opleidingsjaar
4 de ruimte om tot uiting te komen in
de praktijk. Als theatermaker
ondersteun je de andere groepen bij
de theaterschool. Je krijgt ruimte om
te regisseren, te schrijven en te
componeren. Ook ga je met jouw jaar
diverse theaterfestivals bezoeken
om daar op te treden met
zelfgemaakte stukken. Afsluitend is er
een theaterweekend op locatie!

Jongeren van 16 tot 18 jaar: Jij
ontwikkelt zelfgemaakte producties en
jij treedt op in het theater en op
festivals.

Wanneer
Periode
Start
Proefles
Kosten

Vrijdag
19:00 - 21:00 uur
30 weken
31 / 08 / 2018
31 / 08 / 2018
€430,-

Onder leiding van twee professionele
theatermakers en regisseurs word je
uitgedaagd om dieper op alle materie
in te gaan. Je gaat aan de slag met een
concept en werkt deze uit tot een
volwaardige voorstelling. We werken
met eenakters en een grote productie.

Wanneer
Periode
Start
Proefles
Kosten

Donderdag
18:00 - 20:00 uur
30 weken
30 / 08 / 2018
30 / 08 / 2018
€430,-

Volg de
gratis proefles
om te ontdekken of
de BO!NK Theaterschool
bij jou past!

Bekijk onze website
www.boinktheater.nl/school of mail
naar school@boinktheater.nl voor meer
informatie. Volg ons voor updates via
www.facebook.com/BOINKTP en op
www.instagram.com/boink_theater

