Anna Producties
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: maandag 8 november 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 11 november 2021.
Voorstellingen:
8, 9, 14, 15 en 16 oktober 2022.
Prijs: 60 x 120 minuten + voorstellingen
(november 2021 t/m oktober 2022): €405,-.

Informatie over de
Jeugdtheaterschool
Docent

Vorig jaar speelde onze productiegroep de
Griekse tragedie ‘Antigone’. Hieronder
een aantal reacties:

“Ik moet zeggen dat ik zeer onder de indruk
was: niet alleen van de bewerking van het
stuk, maar ook van het spel. Professioneel
en authentiek. Ook de belichting en het
decor was heel goed. Prachtig!”
(Joost van Neer, classicus)

“Ik was van begin tot eind geboeid en werd
zonder ook maar één hapering langs complexe politieke en familiaire verwikkelingen
geleid. Een geweldige prestatie!”
(Bas Veldhuizen, adviseur bij Kunstloc
Brabant)

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 22 en 23 september 2021
en op 12 en 13 januari 2022 kun je gratis
proeflessen 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.

22
Alle cursussen worden met een open les of
een voorstelling afgesloten. De cursussen
worden zoveel mogelijk in de Theaterzaal
van het Annatheater gegeven.
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In het Annatheater worden ook acteerlessen voor volwassenen gegeven. Kijk voor
informatie op onze website:
www.annatheater.nl

annatheater
Floreffestraat 21 A, 5705 AR Helmond • 0492 47 52 55
info@annatheater.nl • 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
2021 t/m mei 2022): € 230,- / 12 lessen van
60 minuten (september t/m december
2021): € 118,- / 18 lessen van 60 minuten
(januari t/m mei 2022): € 170,-.

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
voorstelling toegewerkt voor het toneelweekend ‘Anna Presenteert’ op 21 en 22
mei 2022. Bij toneelspelen hoort natuurlijk
publiek!
Ben je gek op theater en wil je meer?
Doe dan auditie voor de productiegroep.

“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)

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.

Kinderen van 6 t/m 10 jaar
Dag en tijd:
Donderdag van 16.00 tot 17.00 uur.
Begin cursus en proefles 2021:
Donderdag 23 september 2021.
Begin cursus en proefles 2022:
Donderdag 13 januari 2022.

Gevorderden
Dag en tijd:
Donderdag van 17.15 tot 18.45 uur.
Voor wie?:
Kinderen van 8 t/m 12 jaar met spelervaring.
Begin cursus en proefles:
Donderdag 23 september 2021.
Prijs: 30 lessen van 90 minuten (september 2021 t/m mei 2022): € 298,- / 18 lessen
van 90 min. (januari t/m mei 2022): € 228,-.

Kinderen vanaf 11 jaar
Zie jongerencursus.

“Je leert altijd iets van de rol die je speelt, je
bent bezig om in die rol te kruipen en
daarom leer je van de situaties en gedachten
die de rol zelf heeft.” (Rubén, 16 jaar)

Jongeren
Acteertraining voor jongeren
Doel: In een groep waar vertrouwen
centraal staat, werk je aan je acteer
vaardigheden. 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 16.30 tot 18.00 uur.
Begin cursus en proefles:
Woensdag 22 september 2021.
Prijs: 30 lessen van 90 minuten (september 2021 t/m mei 2022): € 298,- / 18 lessen
van 90 min. (januari t/m mei 2022): €228,-.

“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)
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Informatie over de
Jeugdtheaterschool
Docent

Vorig jaar speelde onze productiegroep de
Griekse tragedie ‘Antigone’. Hieronder
een aantal reacties:

“Ik moet zeggen dat ik zeer onder de indruk
was: niet alleen van de bewerking van het
stuk, maar ook van het spel. Professioneel
en authentiek. Ook de belichting en het
decor was heel goed. Prachtig!”
(Joost van Neer, classicus)

“Ik was van begin tot eind geboeid en werd
zonder ook maar één hapering langs complexe politieke en familiaire verwikkelingen
geleid. Een geweldige prestatie!”
(Bas Veldhuizen, adviseur bij Kunstloc
Brabant)

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 22 en 23 september 2021
en op 12 en 13 januari 2022 kun je gratis
proeflessen 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.
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een voorstelling afgesloten. De cursussen
worden zoveel mogelijk in de Theaterzaal
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In het Annatheater worden ook acteerlessen voor volwassenen gegeven. Kijk voor
informatie op onze website:
www.annatheater.nl
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