
VERTOLKEND ACTEUR OPTIE SPELTHEATER 

 
 
15 t.e.m. 18 jaar / 2 uur per week / 4de graad 
18 jaar en ouder / 2 uur per week / 4de graad 
 
1 uur Theater + 1 uur Dramalab per week. 
 
Theater is er helemaal voor gaan? 
 
Je droomt van een toekomst in media, theater, communicatie, onderwijs? Je speelt en 
onderzoekt graag? Je wil de mogelijkheden van je stem en je lichaam ontdekken en 
verder ontwikkelen?  
  
Doel:  
We bouwen verder op de verworven competenties rond stem, lichaam en 
ruimtegebruik. Je breidt je repertoire aan speltechnieken en tekstmateriaal uit. 
In de cursus Dramalab verkennen we het theaterlandschap in al zijn facetten en krijg je 
een brede blik op het huidige theater- en culturele landschap. We laten ons erdoor 
inspireren voor onze lessen Theater.  
 
Inhoud van de lessen: 
In de lessen Theater train je het geloofwaardig vertolken van een rol en leer je 
toneelscènes afwerken. Je integreert extra elementen als decor, kostuums en 
rekwisieten. Je gaat aan de slag met bestaande toneelteksten,  improviseert en gaat 
dieper in op het ontwikkelen van een personage.  Je ontwikkelt je verder als performer 
door het spelen van toonmomenten in diverse vormen en op verschillende locaties. Je 
studeert af met een volledig uitgewerkte voorstelling die je als volwaardige productie 
in een theatrale setting toont. 
In de opleiding Dramalab verkennen we theater, poëzie, literatuur, dans, film, 
beeldende kunst, muziek, fotografie, comedy...  We volgen voorstellingen en 
tentoonstellingen en bespreken en analyseren jouw ervaringen via groepsgesprekken 
en creatieve opdrachten.  
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VERTOLKEND ACTEUR OPTIE SPELTHEATER 

 
 
Instroom op leeftijd is mogelijk mits een toelatingsperiode. 
 
Er wordt gekeken naar verworven competenties.  
Bij een positieve evaluatie zal de directie je instroom op leeftijd goedkeuren.  
 
 
NIEUW in schooljaar 2020-2021: CrossLab  (samenwerking met muziek of BAK*) / 1 uur 
per week) 
Meer info: Keuzevak CrossLab muziek-theater  
Meer info: Keuzevak CrossLab theater-media 
 
* Beeldende en audiovisuele kunsten 
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