Theater

Opleidingsklassen theater & musical
De opleidingsklassen zijn voor gemotiveerde spelers die zich verder willen ontwikkelen op
spelgebied en theater maken. De lessen zijn een aanvulling en verdieping op het bestaande
lesprogramma binnen de theaterschool en zijn een voorbereiding voor het spelen en maken
van een productie. Leerlingen krijgen les van verschillende docenten met een specialisatie
waaronder improvisatie, fysiek theater, stem/zang, scènes maken, speelstijlen en personage
ontwikkeling. In de opleidingsklas musical werken we daarnaast ook aan zang en dans. Ieder
blok wordt afgesloten met een presentatie, in het laatste lesblok staat het theater maken centraal
en werk je aan een voorstelling.

cursusaanbod

seizoen 21/22
Droom jij er weleens van op het toneel te staan? Dan zijn de lessen van
Theaterschool Masquerade iets voor jou! Bij jonge kinderen gaat het vooral om spelplezier,
oudere kinderen leren daarnaast hoe ze iets van artistieke waarde kunnen maken. Het seizoen
wordt afgesloten met een presentatie of een voorstelling voor publiek. Voor volwassenen
hebben we cursussen theatersport.

Leerlijn
Als je start met toneelspelen begin je met een oriëntatie- of basiscursus theater/musical. Daarna
kun je doorstromen naar een opleidingsklas, waar de nadruk ligt op de ontwikkeling van je
eigen spelvaardigheden. Als je een opleidingsklas gevolgd hebt, kun je doorstromen naar een
productieklas waarin je werkt aan een eigen voorstelling.
Aan het einde van het cursusjaar krijg je een advies voor het volgend cursusjaar.
De meeste cursussen bestaan uit 33 lessen en starten in de week van 6 september 2021, tenzij
anders vermeld.

Opleidingsklas 1 Theater is een voorbereiding voor Productieklas 1.
Opleidingsklas 1 Musical is een voorbereiding voor Musicalproductieklas.
Opleidingsklas 2 Theater & Musical is een verdere verdieping op gebied van spel, zang en dans.
*Deze cursus bestaat uit 30 lessen.

De Bilt
cursus

dag

tijd

prijs

Opleidingsklas 1 Musical, 12-14 jaar (30x)

wo

19:15-20:45

330

Opleidingsklas 1 Theater, 12-14 jaar (30x)

do

16:30-18:00

330

Opleidingsklas 2 Theater & Musical, 14+ jaar (30x)

do

18:15-19:45

330

dag

tijd

prijs

Zeist
cursus

Oriëntatiecursussen theater & musical
In het theater-en musicalmenu komen verschillende spelvormen en disciplines aan bod,
waaronder spel, zang/stem, dans/beweging. Daarna kun je doorstromen naar een basisklas.
De cursussen bestaan uit 12 lessen en starten op 10 september 2021 en 21 januari 2022.
*Korte cursus 12 lessen.

Kleutermusical
In de kleutermusicallessen brengen we verhalen tot leven met de kinderen. De docent
speelt vaak mee in de korte toneelstukjes. We maken gebruik van kostuums en werken
met eenvoudige spelopdrachten. De ontwikkeling van de fantasie en het spelplezier staan
centraal.
*Korte cursus 12 lessen.

De Bilt

Opleidingsklas 1 Musical, 12-14 jaar (30x)

wo

19:00-20:30

330

Opleidingsklas 1 Theater, 12-14 jaar (30x)

do

16:30-18:00

330

Opleidingsklas 2 Theater & Musical, 14+ (30x)

do

18:15-19:45

330

Productie theater & musical
Onder leiding van een regisseur wordt een voorstelling gemaakt die past bij je leeftijd en
interesses. Aan het eind van het jaar speel je de voorstelling minimaal twee keer in het theater.
De voorstellingen worden daarnaast indien mogelijk gespeeld voor het onderwijs.
Voor deelname aan de theatergroep MQ wordt er aan het begin van het jaar een auditie
afgenomen; je kunt je opgeven via de website. Voor je eigen spelontwikkeling adviseren we om
een opleidingsklas te volgen voordat je in een productieklas gaat spelen.

De Bilt

cursus

dag

tijd

prijs

Theater- en Musical-menu 6-9 jaar (12x)

vr

15:30-16:30

102,50

Theater- en Musical-menu 9-11 jaar (12x)

vr

16:30-17:45

115

Kleutermusical 4-6 jaar (12x)

za

10:00-11:00

102,50

Kleutermusical 4-6 jaar (12x)

za

11:15-12:15

102,50

Zeist
cursus

dag

tijd

prijs

Theater- en Musical-menu 6-9 jaar (12x)

vr

15:30-16:30

102,50

Theater- en Musical-menu 9-11 jaar (12x)

vr

16:30-17:45

115

Kleutermusical 4-6 jaar (12x)

za

10:00-11:00

102,50

Basiscursussen theater & musical
In de basis theaterklassen werken we aan de basisvaardigheden van toneelspelen. In de
basis musicalklassen krijg je les van verschillende docenten in acteren/spel, beweging/dans
en stem/zang.
Aan het einde van het seizoen maken alle basisklassen samen een grote voorstelling en
spelen deze in een groot theater (Theater Figi in Zeist en Theater De KOM in Nieuwegein).

De Bilt

cursus

dag

tijd

prijs

Productieklas 1, 12-14 jaar

di

19:00-20:30

365

Productieklas 2, 14+ jaar

di

19:00-20:30

365

Productieklas 1B, 12-14 jaar

wo

19:00-20:30

365

Musicalproductie, 13-16 jaar

ma

18:30-20:15

415

Theatergroep MQ, 14+ auditie (voor leerlingen Zeist
en De Bilt) leslocatie De Bilt

vr

19:00-21:00

425

cursus

dag

tijd

prijs

Productieklas 1, 12-14 jaar

di

19:00-20:30

365

Productieklas 2, 14+ jaar

di

19:00-20:30

365

Musicalproductie, 13-16 jaar

ma

18:30-20:15

415

Theatergroep MQ, 14+ auditie (voor leerlingen Zeist
en De Bilt) leslocatie De Bilt

vr

19:00-21:00

425

Zeist

Volwassenen
In de cursus Theatersport maak je kennis met theatersport: een theatervorm waarbij
improvisatie centraal staat. In verschillende spelvormen werken we aan basisvaardigheden op
het gebied van improvisatie, de opbouw van een scène en samenspel.
* Korte cursus 12 lessen.

De Bilt

cursus

dag

tijd

prijs

Theaterklas 1, 7-9 jaar

ma

15:30-16:45

335

cursus

dag

tijd

prijs

Theaterklas 2, 9-11 jaar

di

15:30-17:00

362,50

Theatersport (12x)

do

20:00-21:30

145

Theaterklas 3, 11-13 jaar

di

17:00-18:30

362,50

Musicalklas 1A, 6-8 jaar

ma

16:45-18:15

370

Zeist

Musicalklas 1B, 6-8 jaar

wo

15:30-17:00

370

cursus

dag

tijd

prijs

Musicalklas 2A, 8-10 jaar

ma

16:45-18:15

370

Theatersport (12x)

ma

20:15-21:45

145

Musicalklas 2B, 8-10 jaar

wo

15:30-17:00

370

Musicalklas 3A, 10-13 jaar

ma

18:30-20:00

370

Musicalklas 3B, 10-13 jaar

wo

17:15-18:45

370

Maatregelen rondom corona
Zeist

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM. Actuele informatie is te vinden op www.kunstenhuis.nl.

cursus

dag

tijd

prijs

Praktische informatie

Theaterklas 1, 7-9 jaar

ma

15:30-16:45

335

•

Theaterklas 2, 9-11 jaar

di

15:30-17:00

362,50

Theaterklas 3, 11-13 jaar

di

17:00-18:30

362,50

Theaterklas 3B, 11-13 jaar

di

17:00-18:30

362,50

Musicalklas 1A, 6-8 jaar

ma

16:45-18:15

370

•
•
•
•
•

Musicalklas 1B, 6-8 jaar

wo

15:30-17:00

370

Musicalklas 2A, 8-10 jaar

ma

16:45-18:15

370

Musicalklas 2B, 8-10 jaar

wo

15:30-17:00

370

Musicalklas 3A, 10-13 jaar

ma

18:30-20:00

370

Musicalklas 3B, 10-13 jaar

wo

17:15-18:45

370

•
•
•
•

Voor het volgen van een 2e theatercursus door 1 cursist geldt een korting van 30% op de 2e
en/of 3e cursus. Uitgezonderd de korte cursussen.
Voor overige kortingsregels, zie de algemene voorwaarden op de website.
Inschrijven kan via Mijn KunstenHuis op kunstenhuis.nl.
Voorwaarden en procedure voor inschrijving staan vermeld op de website.
Voor de groepen die meespelen in een theaterproductie is het cursusgeld inclusief
een bijdrage van € 5,- voor het kostuumfonds.
De presentaties zijn gratis. De entreeprijzen van voorstellingen in een theater zijn niet
inbegrepen bij het lesgeld.
Tussentijds instromen is, in overleg, mogelijk.
Neem voor meer informatie contact op via theater@kunstenhuis.nl of bel naar 030-6958393.
Check de website voor de meest actuele informatie.
Drukfouten en wijzigingen in het cursusaanbod voorbehouden.
versie: 2021-1

