
M1  groep 1 en 2 basisschool
Een vrolijke spelcursus voor de 
allerjongsten! Elke les laten we ons 
inspireren door een spannend pren-
tenboek. We gaan spelen, bouwen, 
verkleden, knutselen en vooral veel 
plezier maken. Op het eind laten we 
aan de ouders ons eigen spelpren-
tenboek zien!

Maandag van 15.30-16.30 uur 
Start op 8 september

M2  groep 3 en 4 basisschool
We gaan ravotten, spelen, verkle-
den, bouwen, vertellen, fantaseren, 
filosoferen. Spelenderwijs ontdek 
je allerlei elementen van het 
toneelspel. Je gaat veel met elkaar 
samenwerken en lol maken en wie 
weet ontmoet je wel allerlei nieuwe 
speelkameraadjes! 

Maandag van 16.30-17.30 uur
Start op 8 september

dinsdag Bussum

B2  groep 7 en 8 basisschool
toneelspelen is een gekke bezig-
heid: is het nou echt of nep. En hoe 
komt dat dan? Wat doe je dan met 
je fantasie, je lijf en je stem? Samen 
gaan we ontdekken hoe dit zit en 
wie weet ontdek jij wel allerlei 
nieuwe talenten of vaardigheden 
bij jezelf. 

Dinsdag van 17.30-19.00 uur
Start op 9 september

B1  groep 5 en 6 basisschool
dit jaar verzinnen we zelf onze 
eindvoorstelling waarbij je spelen-
derwijs allerlei facetten van toneel-
spelen ontdekt, zoals fantaseren, 
improviseren en bewegen. Spel-
plezier, concentratie, samenwerken 
en het aanwakkeren van je nieuws-
gierigheid staan centraal.

Dinsdag van 16.00-17.30 uur
Start op 9 september

donderdag Melkfabriek

d2  Klas 1, 2 en 3 middelbare school
Je traint allerlei basistechnieken 
van het theatermaken zoals impro-
viseren, samenspel, rolinleving, 
werken met tekst, beweging en 
stemgebruik. 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! 

Donderdag van 17.30-19.45 uur
Start op 11 september

d1  groep 7 en 8 basisschool
toneelspelen: is dat nou een makkie 
of eigenlijk razend ingewikkeld? 
Waarom is iets spannend, ontroe-
rend of grappig? vind je het leuk om 
dit al spelend uit te vogelen? dan is 
dit een superleuke cursus voor je.

Donderdag van 16.00-17.30 uur
Start op 11 september

Maandag Melkfabriek
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vrijdag theater achterom

v1  Klas 4, 5 en 6 middelbare school
In deze enthousiaste en gevorderde spelgroep kan je meedoen als je al 
ruim spelervaring hebt. dit jaar gaan we werken met verschillende theater-
genres van waaruit we zelf een voorstelling maken. 

Vrijdag van 17.00-19.30 uur
Start op 12 september

M3  groep 5 en 6 basisschool
Je gaat stoeien met allerlei facetten van het toneelspelen, zoals bouwen, 
verbeelden, samenspelen en bewegen. Met allerlei spannende oefeningen 
wordt je fantasie geprikkeld en beleef je gezellige en leerzame theaterlessen.

Maandag van 17.45-19.00 uur • Start op 8 september


