Beste ouders/verzorgers,

Wij starten in februari met een nieuwe reeks jeugdtheaterlessen in Theater Oostblok!

Kinderen mogen zich hier in onze theaterzaal ontwikkelen als jonge theatermakers. De
lessen voeden de verbeelding, prikkelen de fantasie en verbreden het perspectief.
Hoofdingrediënten zijn spelplezier, samenspel, improviseren, maken en interdisciplinaire
kennismakingen.

Artistiek en inhoudelijk
Bij ons krijgen de kinderen les in een echte theaterzaal. Dit blok wordt er een actueel thema
gekozen, waaruit de theaterdocente verschillende invalshoeken kiest om dit thema in spelen theatervorm te belichten. De jonge makers leren hierbij zelf scènes te maken en gebruik
te maken van verschillende technieken. Lichaam, stem en tekst komen aan bod. Zowel
individueel als in groepsverband werken we met de input van de leerlingen aan de
oefeningen en werken we toe naar een eindpresentatie.
Dit blok werken wij ook samen met gastdocenten van Cultura Nederland, die in
masterclasses verbindingen leggen met diverse kunstvormen als dans en beweging,
objecttheater of wereldmuziek.
We bieden de leerlingen een speelse ruimte om plezier maken en uitgedaagd te worden, en
daarbij leren ze ook nog eens ontzettend veel. Zo leren ze samen werken, krijgen ze meer
zelfvertrouwen, creëren ze focus en ontwikkelen ze zichzelf als jonge eigenzinnige makers in
hun eigen leef- en belevingswereld.

Praktische info
Een blok bestaat uit 15 lessen, inclusief een proefles, twee masterclasses van een
gastdocent en een meespeel middag voor vrienden én ouders. Ook wordt er een voorstelling
of try out aan huis bezocht. Het blok wordt afgesloten met een eindpresentatie voor vrienden
en ouders in onze theaterzaal!
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We hebben drie lesgroepen gerangschikt op leeftijd op maandagmiddag en
woensdagmiddag in Theater Oostblok. Bij te weinig inschrijvingen voor een groep kan er
worden gekozen voor twee grotere groepen. Bij genoeg inschrijvingen geldt vol = vol!
Maandag

Woensdag

4-feb Theaterles / Proefles

6-feb Theaterles / Proefles

11-feb Theaterles
18-okt Geen les ivm voorjaarsvakantie

13-feb Theaterles
20-feb Geen les ivm voorjaarsvakantie

25-feb Theaterles op locatie

27-feb Theaterles op locatie

4-mrt Theaterles

6-mrt Theaterles

11-mrt Masterclass door gastdocent

13-mrt Masterclass door gastdocent

18-mrt Theaterles

20-mrt Theaterles

25-mrt Theaterles

27-mrt Theaterles

1-apr Theaterles

3-apr Theaterles

8-apr Theaterles op locatie

10-apr Theaterles op locatie

15-apr Masterclass door gastdocent

17-apr Masterclass door gastdocent

22-apr Meespeelmiddag
29-apr Geen les ivm meivakantie

24-apr Meespeelmiddag
1-mei Geen les ivm meivakantie

6-mei Theaterles

8-mei Theaterles

13-mei Theaterles op locatie

15-mei Theaterles op locatie

20-mei Theaterles

22-mei Theaterles

27-mei Theaterles

29-mei Theaterles

Overige data (voor alle groepen)
Zondag 19 mei:
Zaterdag 1 juni:

Voorstelling aan huis (Lot Houtepen)
Eindpresentaties (middag én avond)

Tijden en kosten
Woensdag
Woensdag
Maandag

14:30-15:30 Groep 1 (groepen 3 & 4) kosten € 135,15:45- 17:00 Groep 2 (groepen 5 & 6) kosten €155,16:00-17:30 Groep 3 (groepen 7 & 8) kosten €175,-
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Docenten
De lessen op de woensdag worden gegeven door theatermaker en -docente Molly van
Scherpenberg. Zij studeerde af aan de Theaterschool in Utrecht.
‘Tijdens een stage in Antwerpen heb ik de doelgroep van kinderen tussen 6 en 12 jaar goed
leren kennen. Ik merkte dat het begeleiden heel natuurlijk verliep en de kinderen zich snel bij
mij thuis voelden. Theater is zo mooi om te combineren met deze doelgroep, omdat zij zelf
nog zo veel met verbeelding bezig zijn en soms wel de werkelijkheid en verbeelde
werkelijkheid door elkaar halen. Het lijkt mij heel erg boeiend om vanuit de beleving van het
kind een voorstelling te maken. Een kruisbestuiving van realiteit en fantasie’
De lessen op de maandag worden gegeven door theatermaker en –docente Johanna
Biesewig.
‘Even voorstellen. Mijn naam is Johanna Biesewig, ik ben 38 jaar en ik kom uit Duitsland. 15
jaar geleden ben ik wegens mijn studie aan de Hogeschool voor de Kunsten naar
Amsterdam gekomen.
Sindsdien ben ik verbonden aan verschillende scholen en Theaterhuizen in Nederland:
Naast verschillende Jeugdtheaterscholen en Basisscholen werk ik sinds 2017 ook in het
Praktijkonderwijs. Bovendien werk ik in het educatieve veld, onder ander voor Het Nationaal
Toneel, Den Haag.
De afgelopen jaren heb ik een aantal jongeren voorstellingen voor Jeugdtheaterschool Zuid
Oost, Theater Na De Dam en Praktijkcollege Het Plein in Amsterdam Nieuw-West gemaakt.
Bij mijn projecten werk ik vaak vanuit interviews en thema’s die bij de spelers zelf spelen.
Ook in mijn werkwijze op de vloer en in de lessen betrek ik de spelers actief: zij maken zelf
het materiaal, waarvan ik later een ‘montage voorstelling’ maak.
Als docerend theatermaker koppel ik mijn eigen makerschap aan overdracht. Ik geef
artistieke ideeën vorm en voer deze op verschillende locaties en in verschillende
pedagogische situaties en met verschillende doelgroepen uit.
Mijn lessen:




Ik beschouw mijn lessen als een artistieke omgeving waarbinnen de leerlingen een
actieve rol hebben als mede-makers.
Ik streef ernaar de scholieren ontvankelijk te maken voor elkaar en hun omgeving.
Ik wil hun creativiteit en culturele interesse prikkelen en hun eigen ideeën naar voren
brengen.

In mijn lessen moet je in beweging komen. Fysiek, maar ook je gedachten moeten in
beweging komen: Wat heb je gezien? Wat heeft je verrast? Je nieuwsgierigheid gewekt?
Wat werkte goed en waarom?’
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Inschrijven
Inschrijven kan via een formulier op onze website www.oostblok.nl.
De uiterlijke inschrijfdatum is 25 januari!
Betalingen worden gefactureerd. Als er vragen zijn kunt u contact opnemen met Elise
(coördinator) door te mailen naar theaterlessen@oostblok.nl
De eerste les (4 & 6 februari) kan ook als losse proefles voor €10,- gevolgd worden.
Aanmelden voor alleen de proefles kan door te mailen naar theaterlessen@oostblok.nl ovv
‘Aanmelden Proefles’. Er kan dan bij uitzondering na de proefles nog ingeschreven worden
op het hele blok.

Met vriendelijke groet,
Molly van Scherpenberg
Johanna Biesewig
Elise Vroonhof
Team Oostblok

Oostblok Theater
Sajetplein 39
1091 DB Amsterdam
E: theaterlessen@oostblok.nl
T: 020-6654568
www.oostblok.nl
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