Theatertoetje: Long Form Improv
Introductie in lange improvisaties - speciaal voor Theatersporters die voorbij het
(v)luchtige van theatersport willen kijken.
Zou jij het leuk vinden om samen met anderen scènes te improviseren die verband houden met
elkaar en daardoor een mooi theatraal geheel vormen?
Dan is deze cursus echt iets voor jou!

Lange Impro is een vertaling van “Long Form Improvisation Theatre”.
Het is een vorm van improvisatietheater: aan de hand van een suggestie (b.v. een locatie of een
thema) wordt een volledige stuk geïmproviseerd. Dat kunnen een of meer kortere en/of langere
scènes zijn. Bij meerdere scènes zijn deze met elkaar verweven door middel van het verhaal, de
personages, thema’s, of puur associatief.
Er is meer tijd dan bij “short form”, zoals Theatersport, om verdieping aan te brengen in het wie,
wat, waar en waarom. In deze introductiecursus kun je ‘proeven van of ruiken aan’ deze
theatervorm.
Wat zoal aan bod komt:
- Welke varianten van Lange Impro zijn er zo al? (bv. de Harold en de Armando)
- Wat is de structuur van een verhaal?
- Hoe verdiep je een langere geïmproviseerde scène?
- Hoe leg je het verband tussen verschillende scènes?
- Hoe doe je de overgang (edits) tussen de scènes?
- Hoe houd je een voorstelling boeiend voor het publiek?
- Wat verder voorbij komt aan de hand van vragen
Kortom, leuke en boeiende avonden waar je veel van kunt opsteken.
Wanneer kun je meedoen:
Je moet minimaal een cursus Theatersport bij het UCK (of elders) gevolgd hebben.
Theatertoetje: Long Form Improv start 09/05/2019
donderdag | 19:30 - 22:30 uur | (wekelijks) | 6 lessen | Domplein 4 | vervolgcursus
€ 144,00 tot 21 jr (geen BTW) / € 174,24 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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