STUKmaken (lange productie)
Na een aantal seizoenen serieuze thema’s en speelstijlen, vinden we het weer tijd voor wat
luchtigs.
Met deze lange productie gaan we een fysieke komedie maken. Een mengeling van
slapstick en Britse komedie. Denk aan Fawlty Towers. De setting en het verhaal is nog in
ontwikkeling en zal voor een groot deel nog open blijven, zodat er voldoende ruimte voor
eigen inbreng blijft.
Wil jij de technieken van slapstick en fysiek spel en het plaatsen van een perfecte timing
onder de knie krijgen? En vind je het een uitdaging om met een goed verhaal je publiek
een uur lang te laten lachen? Schrijf je dan nu in!
Deze manier van spelen vraagt om een grote energieke inzet van de speler. Dus ben jij niet
bang om het uiterste uit jezelf te halen? Meld je dan aan en beleef een geweldig
repetitieproces met als uitkomst een fantastische voorstelling.
Regisseur Ron van Lente werkt als acteur bij verschillende theatergezelschappen. Bij het
UCK werkt hij naast docent Fysieke Acteertechnieken toch vooral als regisseur. Voor Ron
is het belangrijk dat spelers zich veilig voelen en daardoor het optimale uit hun spel
durven halen. Ron gelooft in authentiek, geloofwaardig spel en in elke speelstijl.
De voorstellingen zijn op zaterdag 6 en zondag 7 april 2019 in de UCK Theaterzaal.
Wie kan meedoen
Om mee te mogen doen heb je eerder een vervolgcursus bij het UCK gedaan of heb je die
ervaring elders opgedaan.
STUKmaken (lange productie) start 27/09/2018
donderdag | 19:45 - 22:15 uur | (wekelijks) | 25 lessen | Domplein 4 | verdiepingscursus
€ 330,00 tot 21 jr (geen BTW) / € 399,30 vanaf 21 jr (incl. 21% BTW)
vol, inschrijven niet meer mogelijk
Aan typefouten en/of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend.
Check UCK.nl voor actuele informatie.
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