Theatertoetje: Autobiografisch Storytelling
Theatertoetje: Autobiografisch Storytelling - acteren vanuit je eigen verhaal
‘De protagonist. De antagonist. De (innerlijke) strijd.’
Elk verhaal kent ze en in jouw levensverhaal bestaan ze ook.
Wie zijn in jouw verhaal de hoofdpersonen en wie de tegenspelers, wie en wat creëert spanning
en drama?
Uitgangspunt
Hoe beter je je eigen verhaal kent en kan overbrengen, des te meer kan je uit je eigen
persoonlijke ervaring putten bij het neerzetten van een rol. Jouw eigen verhaal is het enige wat je
altijd bij je hebt en is dus een onuitputtelijke inspiratiebron. Vanuit deze focus werk je binnen deze
cursus naar een korte opvoering in de laatste les.
In de eerste lessen gaan we door middel van improvisatie bouwstenen verzamelen voor jouw
stuk. Vervolgens is er aandacht voor het schrijven en herschrijven van een korte scène. Hierbij ligt
de focus op de subtext van het personage. Wat zijn de innerlijke verlangens, impulsen en welk
doel heeft hij/zij? Tijdens de lessen reflecteer je op het werk van jezelf en dat van de ander om
nieuwe inzichten op te doen.
Binnen deze cursus:

- werk je aan de geloofwaardigheid van je spel,
- train je jouw waarnemingsvermogen en verbeeldingskracht zodat je open staat voor wat er in het
‘hier en nu’ gebeurt,
- creëer je een personage vanuit je eigen ervaring,
- put je inspiratie uit je eigen gevoelsleven, emoties en herinneringen.
Deze methode heeft raakvlakken met Stanislavski’s systeem en Method acting.
De docent:
Frouwke Hendriks is gespecialiseerd in autobiografische storytelling en heeft haar eigen methode
ontwikkelt toegespitst op het persoonlijke verhaal. Haar achtergrond in zowel schrijven, theater en
film maakt haar een all-round storyteller.
www.myhumanelement.com
Wanneer kun je meedoen?
Je hebt bij ons of elders minimaal een basiscursus theater gevolgd.
Bij ons is dat minimaal Toneel 1, Theatersport 1 of Kleinkunst/Cabaret 1.
Het aantal cursisten is bewust lager dan normaal:
6 tot 8 deelnemers
Theatertoetje: Acteren vanuit je eigen verhaal start 08/05/2019
woensdag | 20:00 - 22:30 uur | (wekelijks) | 7 lessen | Domplein 4 | vervolgcursus
€ 170,00 tot 21 jr (geen BTW) / € 205,70 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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