Opfris Meisner acteertechniek
Deze twee workshopdagen zijn georganiseerd voor de laatste groep die meedeed aan de
introductiecursus Meisner Acteertechniek.
Een deel van deze groep wilde door en meer.
Aangezien de vervolgcursus Meisner Acteertechniek dit voorjaar is vervallen organiseren
we nu dit vervolg op maat.
De langere werkdagen geven meer ruimte om meer de diepte in te duiken.
Naast spelverbetering gaat het natuurlijk ook om spelplezier.
Met de Meisner Acteertechniek leer je om je elke keer weer open te stellen voor je
tegenspeler. Hierdoor blijft elk moment fris, onverwacht, verrassend en verbonden met de
fictieve situatie
Je kunt ook meedoen als je vergelijkbare ervaring hebt.
- Ofwel eerder een Meisnercursus deed.
- Ofwel over een behoorlijke spelervaring beschikt. Wat betreft het UCK heb je eerder
Toneel 3 of bijvoorbeeld fysieke acteertechnieken gedaan of deed je al eens mee in een
voorstelling
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.
Let op!
De lesdagen zijn op de zondagen 20 januari en 10 maart &amp; 14 april en 12 mei.
Je kan ook nog instromen in het tweede deel.
De lestijden zijn beide keren van 10.30 uur tot 16.00 uur.
Opfris Meisner acteertechniek start 20/01/2019
zondag | 10:30 - 16:00 uur | (wekelijks) | 2 lessen | Domplein 4 | verdiepingscursus
€ 88,00 tot 21 jr (geen BTW) / € 106,48 vanaf 21 jr (incl. 21% BTW)
reeds gestart, instromen nog mogelijk
Opfris Meisner acteertechniek start 14/04/2019
zondag | 10:30 - 16:00 uur | (wekelijks) | 2 lessen | Domplein 4 | verdiepingscursus
€ 88,00 tot 21 jr (geen BTW) / € 106,48 vanaf 21 jr (incl. 21% BTW)
reeds gestart, instromen nog mogelijk
Aan typefouten en/of onvolledigheden kunnen geen rechten worden ontleend.
Check UCK.nl voor actuele informatie.
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