
C U R S U S S E N
SEIZOEN 2010 -2011

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

Een nieuwe cursus voor de allerjong-
sten! Elke les gaan we aan de slag met 
een nieuw spannend prentenboek: 
we gaan spelen, bouwen, verkleden, 
knutselen en vooral veel plezier 
maken. We hebben geen presentatie 
op het eind maar maken ons ‘eigen 
prentenboek’ van alle avonturen die 
we tijdens de cursus beleefd hebben! 

Code W2
voor kinderen uit groep 1 en 2
van 15.30 tot 16.30 uur
Start 8 september: 14 lessen voor € 140
Gratis proeflessen: 8 september

donderdag Basisschool: Spel voor kinderen

Middenbouw

Spelenderwijs ga je allerlei facetten 
ven het toneelspelen leren, zoals 
samenspelen, improviseren, rol-
inleving, bewegen, en dit jaar als 
extra: zingen! Maar het plezier in 
spelen is het allerbelangrijkste en 
wie weet ontmoet je hier ook allerlei 
nieuwe vrienden! de cursus wordt 
afgesloten met een fantasievolle 
bewerking van het klassieke verhaal 
‘de Klokken-luider van de Notre 
dame’.

Code d1
Voor kinderen uit groep 5 en 6 
Donderdag van 15.45 tot 17.15 uur
Start 9 september 2010
Cursusgeld: 30 lessen voor € 295,-
Gratis proeflessen: 9 en 16 september

Woensdag Basisschool onderbouw

Vertel het in spel 

We gaan ravotten, verkleden, 
bouwen, vertellen, fantaseren, 
filosoferen: maar het allerbelang-
rijkste van de les zal het spelplezier 
zijn! Verder gaan we meemaken 
wat er allemaal komt kijken bij het 
maken van een voorstelling, want 
daar sluiten we de cursus mee af!

Code W1
Voor kinderen uit groep 3 en 4
Van 13.30 tot 15.00 uur
Start 8 september: 30 lessen voor € 295,-
Gratis proeflessen: 8 en 15 september

Vrijdag Theater voor jongeren

In deze cursus leer je van alles over 
acteren en regisseren. In de begin-
periode krijgt de groep een spel/ 
regie-training: daarna start er een 
werkplaats periode. In deze periode 
krijg je elke les een korte speltraining 
daarna schrijft/regisseert/speelt/ 
maakt  de groep zijn eigen voorstel-
ling. deze wordt wel gecoacht. de 
werkplaatsperiode wordt afgesloten 
met een voorstelling. Er wordt bij 
deze cursus veel enthousiasme en 
inzet verwacht!

Bovenbouw

Je gaat allerlei toneelspelvaardig-
heden trainen: improviseren, 
bewegen, samenspelen, rolinleving, 
werken met tekst en vooral: zang. 
Want de cursus wordt afgesloten met 
een musical gerelateerde  voorstel-
ling van het beroemde verhaal: ‘de 
Klokkenluider van de Notre dame’. 
dompel onder in die mysterieuze
Middeleeuwen: Het feest der zotten 
kan beginnen!

Code d2
Voor kinderen uit groep 7 en 8
Donderdag van 17.30 tot  19.00 uur
Start 9 september 2010
Cursusgeld: 30 lessen voor € 295,-
Gratis proeflessen: 9 en 16 september

Vrijdag Theater voor jongeren

Je traint allerlei basistechnieken van  
het theatermaken zoals improvise-
ren, samenspel, rolinleving, werken 
met tekst, beweging en stem-
gebruik. Maar natuurlijk is het ook 
vooral leuk om met elkaar theater te 
maken: je zult niet de eerste zijn die 
bij Maitta nieuwe vriendschappen 
opdeed! de cursus wordt afgesloten 
met een voorstelling.

Code V1
Voor jongeren uit klas 1 en 2
Vrijdag van 15.45 tot 17.15 uur
Start 10 september 2010
Cursusgeld:  30 lessen voor  €295,-
Gratis proeflessen: 10 en 17 september

Code V2
Voor jongeren uit klas 3 t/m 6
Vrijdag van 17.30 tot 19.00 uur
Start 10 september 2010
Cursusgeld: 30 lessen voor €295,-
Gratis proeflessen: 10 en 17 september

Middelbare school  klas 1 en 2

Middelbare school  klas 3 t/m 6
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