Basisklas (10-12 jr) Leidsche Rijn
In de Basisklassen leer je de basisprincipes van acteren en ondertussen werk je samen
met de groep aan een eindpresentatie. Iedereen met een beetje ervaring, vanuit de
Startersklas of elders, kan instromen. Als je toneel speelt ontwikkel je je fantasie,
creativiteit, zelfvertrouwen en je speelt altijd samen met anderen. Je laat je inspireren door
verhalen, bijvoorbeeld door personages en verhalen uit de jeugdliteratuur, door muziek,
beelden en natuurlijk vooral ook door je eigen fantasie. Ook komen onderdelen als
presenteren, stemgebruik, houding, samenwerken, concentratie en expressie aan bod.
De Basisklas (10 -12 jr) Leidsche Rijn sluit je af met een presentatie voor
ouders/verzorgers. Bij iedere cursus is de eindpresentatie anders. Soms werk je vanuit een
echt script met allemaal eigen personages en soms vanuit een bepaald thema.
Voorbeelden van eerdere presentaties zijn De Heksen van Roald Dahl, je eigen
lievelingsboek, Sjakie en de Chocoladefabriek, het thema dromen en nog veel meer...
In de Basisklas staat spelplezier voorop! Je kunt je blijven ontwikkelen want iedere
Basisklas is anders en je gaat steeds een stapje verder. Je stroomt door op leeftijd, totdat
je 12 jaar of ouder bent en naar het voortgezet onderwijs gaat. In dat geval kun je naar het
ToneelLab.

“Je leert snel je plek vinden en de lessen zijn altijd leuk, gezellig en ook leerzaam!”
Cursist UCK Jeugdtheaterschool
“Je bent met allemaal kinderen met dezelfde interesses en je kunt jezelf zijn.
Ik heb meer zelfvertrouwen gekregen, beter leren toneel te spelen
en geleerd dat ik wat meer op mezelf mag vertrouwen.”
Cursist UCK Jeugdtheaterschool

Presentatie van de cursussen op woensdag zijn op 29 mei tijdens de les. De laatste les is
op 5 juni.
Basisklas (10-12 jr) Leidsche Rijn start 13/02/2019
woensdag | 17:00 - 18:30 uur | (wekelijks) | 15 lessen | Cultuurcampus, Burchtpoort 5 |
basiscursus
€ 169,00 (geen BTW)
vol, inschrijven niet meer mogelijk
Basisklas (10-12 jr) Leidsche Rijn start 26/09/2018
woensdag | 17:00 - 18:30 uur | (wekelijks) | 15 lessen | Cultuurcampus, Burchtpoort 5 |
basiscursus

€ 169,00 (geen BTW)
reeds gestart, inschrijven niet meer mogelijk
Aan typefouten en/of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend.
Check UCK.nl voor actuele informatie.
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