Meisner Acteertechniek: Introductie
Je kent het vast; een acteur komt op en jij bent meteen geboeid. Is dit magie? Nee, hij weet
welke stappen hij zet om dit te bereiken. Hij acteert in het 'hier en nu' en is 100%
geloofwaardig!
In de trainingen werk je met oefeningen, improvisaties en een tekstscène. Het accent ligt
op reageren op de tegenspeler. De benadering is gebaseerd op waarachtigheid. Met als
uitgangspunt: 'Acteren is de vaardigheid om echt te handelen binnen een fictieve situatie.'
Acteren is handelen. De basis is: je focus verplaatsen naar je scènepartner en echt luisteren naar
je tegenspeler. Dit doe je met volle aandacht vanuit een persoonlijke reden. Hiermee start je het
proces van waarachtig en authentiek reageren. Dit is wat je als speler wilt; een eerlijke en
persoonlijke respons geven. Je geeft geen reactie vanuit je hoofd, maar reageert op wat je
scènepartner bij jou oproept. De focus ligt op de volgende vaardigheden;
• acteren vanuit het gedrag van de ander
• reageren vanuit een persoonlijk standpunt
• echt luisteren en echt praten
• acteren is handelen.
Met de Meisner Acteertechniek leer je om je elke keer weer open te stellen voor je tegenspeler.
Hierdoor blijft elk moment is fris, onverwacht en verrassend.
Herman Bolten
Herman doorloopt de HKA (Toneelschool Amsterdam) van '84 tot '88. Sindsdien is hij freelance
acteur. Vanuit zijn ruime spelervaring traint hij acteurs in een dynamische setting.
Kernkwaliteiten: procesmatig werken en gedrevenheid.
Eerdere deelnemers:
"De training gaf me een energieboost, heel gaaf."
"Dit is een hele mooie acteertechniek."
"Op naar de volgende ronde, want dit smaakt naar meer!"
LET OP: Introductie in de Meisner acteertechniek is een verdiepingscursus! Voor deelname heb
je al een UCK Vervolgcursus gevolgd of elders vergelijkbare ervaring opgedaan. Bij twijfel kun je
contact opnemen met het Cursusbureau (cursusbureau@uck.nl) of Herman Bolten.
www.hermanbolten.com.
Maximaal 12 deelnemers
Meisner Acteertechniek: Introductie start 23/01/2019

woensdag | 20:00 - 22:30 uur | 12 lessen | Domplein 4 | verdiepingscursus
€ 239,00 tot 21 jr (geen BTW) / € 289,19 vanaf 21 jr (incl. 21% BTW)
vol, inschrijven niet meer mogelijk
Meisner Acteertechniek: Introductie start 26/09/2018
woensdag | 20:00 - 22:30 uur | 12 lessen | Domplein 4 | verdiepingscursus
€ 239,00 tot 21 jr (geen BTW) / € 289,19 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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