Productiegroep
Jeugdtheaterschool
Ben jij gek op theater en niet van het podium weg te slaan? Wil jij graag meedoen
in een echte theaterproductie? In deze
groep krijgen leerlingen de mogelijkheid
om hun talent te laten zien en te ontwikkelen en maken we samen een echte
theatervoorstelling. Voor deze cursus
moet je auditie doen.
Auditie: Donderdag 25 oktober 2018 van
19.00 tot 21.00 uur.
Dag en tijd repetities: Donderdag van
19.00 tot 21.00 uur + in overleg een aantal
keren in het weekend.
Voor wie?: De productiegroep is bedoeld
voor gemotiveerde leerlingen die naast
2 uur les nog een aantal uren per week
extra tijd hebben om te werken aan deze
toneelproductie.
Begin productiegroep: Donderdag
1 november 2018.

Voorstellingen: 28 en 29 september,
4, 5 en 6 oktober 2019.
Informatieavond: Kinderen en jongeren die belangstelling hebben zijn met
ouders welkom op maandag 22 oktober
2018 om 19.00 uur.
Prijs: 30 x 120 minuten + enkele extra
repetities + voorstellingen (november
2018 t/m oktober 2019): €395,-.
Vorig jaar speelde onze productiegroep
‘Young Hearts’. Hieronder een aantal
reacties van theaterprofessionals:

“Een prachtig vormgegeven, waarachtig
en authentiek gespeelde voorstelling over
en door tieners voor ons allemaal !!!!”
(Pieter Hoes, oud-docent Toneelacademie Maastricht)

“Young Hearts is goed theater, dat drijft
op de onontbeerlijke elementen van inleving, discipline, strakke vormgeving en
muzikaliteit, en bovenal samenspel.”
(Marcel Schmeits, voormalig consulent
theater Noord Brabant)

Informatie over de
Jeugdtheaterschool
Over de docent
Lavínia Germano is haar theaterloopbaan
als actrice in Brazilië begonnen. In Nederland heeft zij de opleiding voor theaterdocent en regisseur op de Theaterschool te
Amsterdam gevolgd. Hierna volgde zij de
acteertraining op de Hogeschool voor de
Kunsten Utrecht in samenwerking met de
Kleine Academie Brussel. Verder heeft zij
deelgenomen aan vele internationale
masterclasses. Inmiddels heeft Lavínia
tientallen toneelstukken geregisseerd en
geeft zij al meer dan 25 jaar acteerlessen
en cursussen. Op dit moment is zij directeur
van het Annatheater en regisseur van
toneelgroep Vreemd Beest.

Lavínia Germano
06 44 36 92 88
laviniagermano@annatheater.nl

Proeflessen: Op 5 en 6 september 2018
beginnen de cursussen weer. Kom dan
gratis en vrijblijvend een les volgen. Als je
deze folder later in het seizoen leest: vaak
kun je nog instromen! Bel of mail ons gerust om een afspraak te maken voor een
proefles.
Betaling lesgeld: Het is mogelijk om het
lesgeld in termijnen te betalen. Kun je geen
lesgeld betalen: Stichting Leergeld, 049252 28 28, www.leergeldhelmond.nl.

Alle cursussen worden met een open les of
een voorstelling afgesloten. De cursussen
worden zoveel mogelijk in de Theaterzaal
van het Annatheater gegeven.
In het Annatheater worden ook acteerlessen voor volwassenen gegeven. Kijk voor
informatie op onze website:
www.annatheater.nl
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Jeugdtheaterschool Annatheater
Onze Jeugdtheaterschool is een plek waar kinderen en jongeren van alle leeftijden
op verschillende niveaus acteerlessen kunnen volgen.

Prijs: 30 lessen van 60 minuten (september 2018 t/m mei 2019): € 220,- / 12 lessen
van 60 minuten (september t/m november
2018): € 115,- / 18 lessen van 60 minuten
(januari t/m mei 2019): € 165,-.

Altijd al toneel willen leren spelen? Of speel je al toneel en wil je meer? Kom dan
naar het Annatheater waar je onder leiding van de doorgewinterde en enthousiaste
theaterdocente en regisseuse Lavínia Germano het acteren onder de knie krijgt!

Cursusopbouw
Tijdens het eerste deel van het seizoen
(september t/m december) ligt het accent
op het leren en ontwikkelen van theatrale
vaardigheden. In december zijn er open
lessen en vanaf januari wordt er naar een
korte voorstelling toe gewerkt voor het
toneelweekend ‘Anna Presenteert’ op 18
en 19 mei 2019. Bij toneelspelen hoort
natuurlijk publiek! Ben je gek op theater
en wil je meer? Doe dan auditie voor de
productiegroep.

“Wat een geweldige voorstelling. Wat een
grandiose acteurs. En wat een geweldig
spel. In één woord ‘WOW’ !!”
(Tim van Dijk, theaterwetenschapper,
hoofd Kunst en Cultuur bij Kunstkwartier
Helmond over ‘Young Hearts’, de voorstelling van onze productiegroep 2017)

Kinderen
Acteertraining voor kinderen
Doel: In de acteerlessen werk je aan je
houding, stem en verbeelding. Je vermogen
om samen te werken wordt vergroot en je
fantasie wordt verbreed. Je komt er achter
wat toneelspelen is en wat theater als
kunstvorm aan mogelijkheden biedt.
Groep: 8 tot 15 kinderen, indeling
afhankelijk van leeftijd en niveau.

Gevorderden
Dag en tijd: Donderdag van 17.15 uur tot
18.45 uur.
Voor wie?: Kinderen van 8 t/m 12 jaar met
spelervaring.
Begin cursus en proefles: Donderdag
6 september 2018.
Prijs: 30 lessen van 90 minuten (september 2018 t/m mei 2019): € 295,- / 18 lessen
van 90 min. (januari t/m mei 2019): € 225,-.

Kinderen vanaf 11 jaar
Zie jongerencursus.

Kinderen van 6 t/m 11 jaar
Dag en tijd: Woensdag of donderdag van
16.00 tot 17.00 uur.
Begin cursus en proefles 2018: Woensdag 5 en donderdag 6 september 2018.
Begin cursus en proefles 2019: Woensdag 9 en donderdag 10 januari 2019.

“Jij hebt mij meer dan alleen toneelspelen
geleerd; dankzij jou kan ik beter voor een
groep spreken, heb ik meer controle over
mijn lichaam en kan ik mijn emoties beter
laten zien” (Emma, 17 jaar)

Jongeren
Acteertraining voor jongeren
Doel: In een groep waar vertrouwen
centraal staat, werk je aan je acteervaardigheden. Je leert goed met je stem, je
houding en je lichaam om te gaan. Je ontdekt nieuwe kanten van jezelf, en je leert je
eigen ideeën op het podium vorm te geven.
Door middel van intensieve lessen krijg je
het vak acteren steeds meer onder de knie
en ontdek je je sterke kanten!
Groep: 8 tot 15 jongeren.

Kinderen/jongeren van 11 t/m 13 jaar
Dag en tijd: Woensdag van 17.15 uur tot
18.45 uur.
Begin cursus en proefles: Woensdag
5 september 2018.
Prijs: 30 lessen van 90 minuten (september 2018 t/m mei 2019): € 295,- / 18 lessen
van 90 min. (januari t/m mei 2019): €225,-.

“Ik vond het fijn dat het tempo hoog lag
en dat we fysiek en mentaal uitgedaagd
werden. Ik heb in die 2 jaar méér geleerd
dan 7 jaar musical.” (Yasemin, 16 jaar)

“Toneelspelen is goed voor jongeren. Je
schept met het toneelspelen een setting
waarin ze kunnen leren met hun eigen
emoties om te gaan. Daardoor krijgen
ze ook inzicht in de emoties van anderen.
Beter nog dan met sport of een chatbox.”
(Onderzoekers van de universiteit van
Illinois, NRC Handelsblad)

Jongeren vanaf 13 jaar
Dag en tijd: Woensdag van 19.00 uur tot
20.30 uur.
Begin cursus en proefles: Woensdag
5 september 2018.
Prijs: 30 lessen van 90 minuten (september 2018 t/m mei 2019): € 295,- / 18 lessen
van 90 min. (januari t/m mei 2019): €225,-.
Bij voldoende belangstelling wordt er
in het najaar 2018 en voorjaar 2019 een
intensieve acteertraining gegeven
speciaal voor jongeren met acteerambitie.
Neem contact op voor meer informatie.
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