Productieklas (10-12 jr)
In de Productieklas ga je aan de slag om met elkaar een mooie voorstelling te maken.
Samen met de regisseur werk je toe naar een voorstelling. Uiteindelijk sta je in de
Theaterzaal in de spotlights met alles erop en eraan – theaterlicht, techniek, decor en een
mooie flyer. Om je op te geven voor de Productieklas is enige ervaring gewenst.
In de Productieklas gaan we geïnspireerd op het boek "Zo zwart als inkt" van Wim Hofman
een voorstelling maken. De voorstelling gaat "Wit als Sneeuw" heten. Een gruwelijke en
grimmige versie van het aloude sprookje over Sneeuwwitje. Wees bereid om te griezelen.
We gaan stevig aan het werk met fantasie, beleving, samenspel en tekst. Deze voorstelling
wordt samengevoegd met de Productieklas (12-13 jr) en samen spelen we de voorstelling.
De twee productieklassen gaan de eerste twee repetities samen repeteren. De laatste vier
repetities ook, dan monteren we alle scenés tot 1 voorstelling. Voor de gezamenlijke
repetities volgt een aangepast rooster op woensdagmiddag.
De voorstelling speelt twee keer tijdens het Jeugdtheaterschool Festival: op vrijdagavond
29 maart 20.00 uur en zaterdagochtend 30 maart 2019.
Dus voor alle spelers van 10 en 12 jaar met een beetje ervaring, die van een uitdaging houden en
willen schitteren tijdens het Jeugdtheaterschool festival, schrijf je in! En wacht niet te lang,
maximaal 14 spelers!
"Blijf binnen, praat met niemand.
Kruip onder de tafel.
Doe de luiken dicht.
Maak geen rook.
Wees zuinig met inkt.
Laat niemand lezen wat je schrijft.
Maal bonen, bak brood, ruim op.
Maar doe de deur nooit van het slot... Nooit."
uit "Zo zwart als inkt" van Wim Hofman
Jeanine Niemendal werkt als theatermaker en theaterdocent bij verschillende projecten en
organisaties en al acht seizoenen ook bij het UCK. Zowel bij de theatercursussen voor volwassen
als bij de Jeugdtheaterschool waar ze afgelopen seizoen met de Productieklas de succesvolle
Dissus maakte.
Jeugdtheaterschool Festival | 29, 30 en 31 maart
Nieuw: ons eigen Jeugdtheaterschool Festival! Tijdens het festival zijn er heel veel voorstellingen
te zien voor kinderen en jongeren. Ook zijn er dat weekend allerlei leuke activiteiten in huis,
workshops, masterclasses voor kinderen/jongeren en je kan je intekenen voor een talenten
programma met o.a. een auditietraining. Dit festival is voor, door en met leerlingen van de UCK

Jeugdtheaterschool. Zet maar vast in je agenda!

"Ik vind het leuk dat je naar een echt toneelstuk toe gaat werken. Je gaat leren
toneelspelen en je gaat daar ook echt iets mee doen in de voorstelling. In het begin moet je
de groep leren kennen. Als je elkaar kent is het een hele leuke groep, eigenlijk ieder jaar.
En Jeanine, de regisseur, is ook heel aardig en die doet het heel goed."
Mare, cursist van de Productieklas 2016-2017 en 2017-2018
Productieklas (10-12 jr) start 26/09/2018
woensdag | 15:15 - 16:45 uur | (wekelijks) | 24 lessen | Domplein 4 | basiscursus
€ 320,00 (geen BTW)
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