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iets voor jou?
“wil jij met een groep verder in het leren toneelspelen, bewegen en 
zingen? kijk dan bij dit nieuwe cursusaanbod. in onze cursussen 
vind je alle uitdagingen van het theatermaken:  spelen, repeteren en 
presenteren! Geef je op en kom meespelen in het prachtige gebouw 
van theater achterom!”
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Donderdag theater en spel 
vind jij het leuk om samen een spannend verhaal te bedenken, of 
op avontuur te gaan in zelf bedachte rollen en daarbij van alles over 
theater te leren? Dan is deze cursus echt iets voor jou! met kerst en 
in juni zullen er presentaties zijn in theater achterom.

vrijdag theater
Code v1
Hoe kan een scene spannender? wat gebeurt er als er andere 
muziek bij klinkt? op welke manieren kan een rol zich bewegen? 
samen ga je toneelspelen met allerlei tekst, zang en dansopdrach-
ten. met kerst is er een presentatie en in juni een voorstelling in 
theater achterom. Voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool •Vrijdag van 
16.00 tot 17.30 uur. Start: 12 september • Cursusgeld € 290,-.

Code v2
in deze cursus gaan de jongeren door middel van improvisaties een 
bewerking maken van de beroemde ‘Driestuiversopera’ van brecht. 
een stuk dat gaat over liefde en bedrog. er zal gewerkt worden met 
verrassen de oefeningen, spannende typetjes en gekke rollen: wordt 
het een crimi, een thriller of toch een romantisch stuk? Durf jij een 
knettergekke voorstelling te maken waarin het vooral gaat om het 
plezier ? Geef je op en dan speel je in juni een voorstelling in thea-
ter achterom! Voor jongeren uit klas 1, 2 en 3 van de middelbare school • Vrijdag van 
17.30 tot 18.00 uur • Start: 12 september • Cursusgeld 30 lessen € 290,-. 

CURsUssen 
seizoen 2008-9
woensdag spel
wat is leuker dan te spelen met elkaar? bouwen, sprookjes, fantasie 
en plezier komen volop aan bod! met kerst zal de groep als afslui-
ting in theater achterom ‘De notenkraker’ presenteren.

Code w1
Voor kinderen uit groep 1 en 2 van de 
basisschool. • woensdag van 13.30 tot 
14.30 uur • Start :10 september. • 
Cursusgeld: 15 lessen €140,-.

Code w2
Voor kinderen uit groep 3 en 4 van de 
basisschool • Woensdag van 14.30 
tot 15.30 uur • Cursusgeld: 15 lessen 
€140,-.

Code D1
Voor kinderen uit groep 5 en 6 van de 
basisschool • Donderdag van 16.00 
tot 17.30 uur • Start: 11 september • 
Cursusgeld 30 lessen € 290,-

Code D2
Voor kinderen uit groep 6 en 7 van de 
basisschool • Donderdag van 17.30  
tot 19.00 uur • Start: 11 september • 
Cursusgeld 30 lessen € 290,-.
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vol enthousiasme presenteert jeugdtheaterschool maitta haar 
eerste cursusaanbod voor seizoen 2008-2009. Locatie is de sfeer-
volle studio ars, onderdeel van het bekende Hilversumse theater 
achterom. na jarenlange ervaring in het regisseren van kinderen 
en jongeren en het opzetten van theaterprojecten met scholen en 
kunstinstellingen start maitta tegenbosch nu een nieuw theater ini-
tiatief. bij jeugdtheaterschool maitta kunnen kinderen en jongeren 
tussen 4 en 18 jaar met plezier spelen en leren theater maken. in 
de les gaat het om ontmoeting, uitwisseling, onderzoek en vormge-
ving. met spannende theateroefeningen wordt de creativiteit en het 
talent van de leerlingen gestimuleerd.
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