In september starten de nieuwe theaterlessen. Je kunt van alles leren over
toneelspelen, bewegen en zingen. Maitta heeft allerlei fantasievolle en leerzame speloefeningen, kasten vol grappige verkleedkleren en spannende
attributen om elke les tot een echt spelfeest te maken. Je krijgt veel persoonlijke aandacht en stimulansen om jouw talenten te kunnen ontplooien.
Ben je nieuwsgierig? Kijk op www.maitta.nl en schrijf je in!

CU RSUSSEN
SEIZOEN 2009-2010

Wil je in de vakantie theater uitproberen?

Kijk op de site voor de
vakantietheaterweken!

www.maitta.nl
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Woensdag Spel

◆

14 lessen

In deze lessen wordt er een fantasievol aanbod gedaan in spel, beweging en
zang zodat de kinderen zich hierin en met elkaar vrij leren voelen . Veiligheid, vertrouwen, het prikkelen van fantasie, het verleggen van grenzen en
het samen plezier maken, staan centraal. De cursus zal afgesloten worden
met een presentatie. De proefles is op 9 september 2009. Ouders kunnen
bij deze les aanwezig zijn.
Code W1

Code W2

Voor kinderen uit groep 1 en 2 van de
basisschool Woensdag van 13.30 tot
14.30 uur Start: 9 september 2009
Cursusgeld: 14 lessen € 140,◆

◆

◆

Voor kinderen uit groep 3 en 4 van de
basisschool Woensdag van 14.45 tot
15.45 uur Start: 9 september 2009
Cursusgeld: 14 lessen € 140,◆

◆

Woensdag Spel & Theater

◆

◆

14 lessen

In deze cursus wordt er veel verkleed, gebouwd, gefantaseerd en
gespeeld. Het is een intensieve
korte cursus waar je kunt kennismaken met verschillende theaterwerkvormen. Voor wie theater
eens wil uitproberen. Met Kerst
wordt de cursus afgesloten met een
voorstelling.
In januari start er dan weer een
nieuwe groep. Leerlingen die in
januari doorgaan krijgen korting.
De proefles is op 9 september.
Ouders kunnen bij deze les aanwezig zijn.

In deze cursus gaan we ontdekken
wat spelwerkelijkheid betekent.
Doen alsof of is spelen net echt? Een
intensieve korte cursus waar je kunt
kennismaken met verschillende
theaterwerkvormen en waar je kunt
kijken of theater iets voor jou is. Met
Kerst wordt de cursus afgesloten
met een voorstelling.
In januari start er dan weer een
nieuwe groep. Leerlingen die in januari doorgaan krijgen korting. De
proefles is op 9 september. Ouders
kunnen bij deze les aanwezig zijn.

Code W3

Code W4

Voor kinderen uit groep 5 en 6 van de
basisschool Woensdag van 16.15 tot
17.30 uur Start: 9 september 2009
Cursusgeld: 14 lessen voor € 165,◆

◆

◆

Voor kinderen uit groep 7 en 8 van de
basisschool Woensdag van 17.30 tot
19.00 uur Start: 9 september 2009
Cursusgeld: 14 lessen voor € 185,◆

◆

Donderdag Spel & Theater

◆

◆

30 lessen

Middels verkleden, bouwen en
spelen met spannende spulletjes
wordt het vermogen om samen te
spelen en te fantaseren gestimuleerd en getraind. Spelplezier en
het aanwakkeren van nieuwsgierigheid staan centraal.
De cursus wordt afgesloten met een
voorstelling. De proeflessen zijn op
10 en 17 september. Ouders kunnen
bij deze lessen aanwezig zijn.

Je ontdekt het verschil tussen
spelen en toneelspelen en je gaat
aan de slag met basistechnieken
van toneelspelen. Samenspel en
spelplezier staan natuurlijk voorop.
De cursus wordt afgesloten met een
voorstelling. De proeflessen zijn op
10 en 17 september. Ouders kunnen
bij deze lessen aanwezig zijn.

Code D1

Code D2

Voor kinderen uit groep 5 en 6 van de
basisschool Donderdag van 16.00 tot
17.30 uur Start: 10 september 2009
Cursusgeld: 30 lessen € 295,◆

◆

Vrijdag Theater

◆

◆

Voor kinderen uit groep 7 en 8 van de
basisschool Donderdag van 17.30 tot
19.00 uur Start: 10 september 2009
Cursusgeld: 30 lessen € 295,◆

◆

◆

30 lessen

In deze cursus worden improvisatietechnieken verder aangescherpt.
Beeldende kunst, film, filosofie,
muziek, tekst en beweging zijn hierbij inspiratiebron. Daarnaast krijg
je speltraining in samenspel en de
opbouw van een scène. De cursus
wordt afgesloten met een zelfgeschreven voorstelling. De proeflessen zijn op 11 en 18 september.

In deze cursus wordt er gewerkt met
bestaande toneel- en filmteksten.
In de speltraining zal daarbij het
ontwikkelen van het personage en
de werking van ruimte en ritme
verder uitgediept worden.
Van het verzamelde materiaal zal
een voorstelling gemaakt worden.
De proeflessen zijn op 11 en 18
september.

Code V1

Code V2

Voor jongeren van 12 tot 14 jaar
Vrijdag van 16.00 tot 17.30 uur
Start: 11 september 2009
Cursusgeld: 30 lessen voor € 295,-

Voor jongeren van 14 tot 18 jaar
Vrijdag van 17.30 tot 19.00 uur
Start: 11 september 2009
Cursusgeld: 30 lessen voor € 295,-
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