INFORMATIEBROCHURE 2020-2021
Ontdek de theatrale versie van jezelf en word een echte theatermaker!
BO!NK Theaterschool maakt, vaak samen met de deelnemers, een nieuw repertoire. Fysiek en spel
zijn belangrijke elementen al dan niet ondersteund met muziek en zang. Alle stukken zijn een continu
proces van samenwerken, onderzoeken, veranderen, maken en spelen.
BO!NK Theater was tot voor kort de enige organisatie in Nederland dat een focus legde op de
ontwikkeling van jonge en amateur theatermakers. Daar zijn wij ontzettend trots op en doen elke
keer weer nieuwe ontdekkingen. Daarnaast bieden wij met de opleidingsjaren, de theatermakers en
he theatercollectief een doorgaande lijn in talentontwikkeling, zowel op professioneel als
amateurniveau. Bij BO!NK Theater zijn wij nooit uitgespeeld en kan iedereen, ongeacht welke
leeftijd, met de juiste passie plus motivatie zich tot talent ontwikkelen.
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Zie volgend schema voor alle informatie van de verschillende groepen, startdatum tevens ook één
gratis proefles bij normaal tarief. Bij direct inschrijven (voor 3 juli 2020 *) hanteren wij een korting.
Groepen:

Wanneer

Periode

Start

Leeftijd

Theaterkriebels

Dinsdagmiddag
15:30 – 16:30 uur
Donderdagmiddag
15:30 – 17:00 uur
Donderdagmiddag
17:00 – 18:30 uur
Vrijdagmiddag
15:30 – 17:00 uur
Vrijdagmiddag
17:00 – 18:30 uur
Vrijdagavond
18:30 – 20:00 uur
Vrijdagavond
20:00 – 21:30 uur
Dinsdagavond
18:00 – 20:00 uur
Donderdagavond
18:30 – 20:30 uur
Donderdagavond
20:30 – 22:30
Dinsdagavond
20:00 – 22:00
Donderdag- en
vrijdagavond
20:00 – 22:00
Woensdag, donderdag
10:00 – 16:00
Vrijdag
10:00 – 19:00
Zaterdag en zondag
10:00 – 16:00

15
weken
25
weken
25
weken
30
weken
30
weken
30
weken
30
weken
30
weken
30
weken
30
weken
30
weken
5
weken

01-09-2020

Trainingsjaar 1
Trainingsjaar 2
Opleidingsjaar 1
Opleidingsjaar 2
Opleidingsjaar 3
Opleidingsjaar 4
Theatermakers
Het
Theatercollectief
De avondploeg
Muziektheater JO!N
Kort & Krachtig
weken
Zonnebrandstof

Masterclasses

Normaal
tarief

Groep 1-2

Direct
inschrijven
voor het
hele
seizoen *
€115, -

03-09-2020

Groep 2-3

€295, -

€310,-

03-09-2020

Groep 4-5

€295, -

€310,-

04-09-2020

Groep 6-7

€355, -

€370,-

04-09-2020

Groep 7-8

€355, -

€370,-

04-09-2020

V.O

€355, -

€370,-

04-09-2020

V.O

€355, -

€370,-

01-09-2020

V.O

€435, -

€450,-

03-09-2020

V.O en
Studenten
Volwassenen

€435, -

€450,-

€475,-

€490,-

Start maart
2021
Start juni 2021

Volwassenen

€475,-

€490,-

Volwassenen

€85,-

n.v.t.

3
dagen

Laatste week
zomervakantie

Alle leeftijden

€125,-

n.v.t.

1-2
dagen

Om de twee
maanden

Volwassenen

variabel

n.v.t.

03-09-2020

Om te ontdekken of de BO!NK Theaterschool bij jou past, volg één van de gratis proeflessen!
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€125,-

Onderstaand, specifieke informatie per groep:

Theaterkriebels - Spelenderwijs ontdekken
Heb jij theaterkriebels? Vind jij het nu al leuk om toneelstukjes op te voeren voor opa en oma? Of zing je
soms al hard in de badkamer? Kom dan meespelen met ons! Met iedere week een les van 60 minuten.
Tijdens deze lessen maak jij kennis met theater. Plezier staat voorop en de docent neemt je mee op reis in
fantasievolle verhalen waarin jij een rol gaat spelen. Verbeeldingskracht en fysiek met je hele lijf bezig zijn
staan centraal. Aan het einde van deze 15 weken hebben we een presentatie voor jouw hele familie.

Trainingsjaar 1 - Jezelf presenteren

Houd jij ervan om jouw fantasie in de vrije loop te laten? Verzin je graag verhalen om ze vervolgens
te spelen? Kom dan kennismaken met het maken van theater met jouw leeftijdsgenootjes. Je leert
hoe je een personage moet spelen. Hoe je samenwerkt om een idee op creatieve wijze te
presenteren. Je leert het verschil tussen fantasie en werkelijkheid. Aan het einde van de 25 weken
hebben we een voorstelling gemaakt, en tonen wij dit aan het publiek.

Trainingsjaar 2 - Ontdek de maker in jezelf!
Het laatste Trainingsjaar is een voorloper op de Opleidingsjaren, waarin er veel eigen inbreng mogelijk is.
Samenwerken is één van de punten die verder gaat ontwikkelen en toepassen. Je gaat op onderzoek uit,
en leert diverse manieren om spel theatraal te maken door emoties toe te voegen. Hoe jij je tot elkaar
verhoud. Hoe je reageert als je een bepaalde rol speelt, incasseren en reageren. En vergroot jij je
verbeeldingskracht. We werken in deze 25 weken toe naar een voorstelling die je samen mag gaan
presenteren aan het publiek.
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Opleidingsjaar 1 - Uitstraling en techniek
Dit jaar gaan aan de slag met een script. Je leert dit jaar werken aan rolopbouw en het onderzoeken wat
werkt in een scène of wat juist niet. Je krijgt handvatten voor het leren en voorbereiden van het spelen
van een compleet bewerkt stuk. Je mag jouw rol helemaal zelf gaan opbouwen en je onderzoekt wat voor
type je kunt zijn, en hoe jij je tot een andere personage verhoud. Je leert theatraal te denken en tevens dit
uit te voeren op de vloer. Samenwerken naar een voorstelling die je na 30 weken mag gaan uitvoeren in
het theater.

Opleidingsjaar 2 - Ontdekken van eigen kwaliteiten
In dit jaar ga jij samen met de docenten en medemakers op zoek naar een concept. Dit kan door
verschillende bronnen zoals afbeeldingen, muziek, tekst. Ieder maker heeft in deze fase een eigen
notitieboek (dummy). Dit is een persoonlijk inspiratie document en helpt jou om de wereld als
inspiratiebron te zien. Alles gaat verzameld worden in jouw dummy. Je word aangespoord om ideeën,
vragen, reflecties te verzamelen Je maakt kennis met het filosoferen over de thematiek en schrijven van
monologen, gedichten. Dan gaan we aan de slag met personage- en verhaalopbouw. Alles werken we uit
tot een montagevoorstelling voor het publiek.

Opleidingsjaar 3 - Ontwikkel je eigen stijl
Tijdens dit jaar ga jij je meer verdiepen in het makersschap. Leer jij om Jezelf aan te sturen: jezelf en
anders durven te zijn, je gaat je eigen ideeën plus stijl verder uitwerken, verkennen en eigenaarschap
ontwikkelen. We bedenken met elkaar een concept net al in opleidingsjaar 2, maar nu gaan we leren om
in het moment te spelen door middel van improvisatie. Tijdens het improviseren ontdekken we wat
bruikbaar is voor de voorstelling. Je leert om flexibel te zijn in je spel, dat faalplezier echt leuk is. Jezelf
verassen tijdens een scene. Aan het einde van dit jaar hebben we een voorstelling gemaakt die door
ieders inbreng tot stand is gekomen.

Opleidingsjaar 4 - Eigen stukken maken!
Gezamenlijk ga je aan de slag met het maken van een nieuwe voorstelling. We halen inspiratie uit muziek,
boeken, films en op straat. Daaruit ontstaat input voor jullie productie. Alles wat je hebt geleerd uit
voorgaande jaren mag je inzetten om dit stuk te maken. Elke week word je begeleid om nog meer inzicht
te krijgen in de keuzes die gemaakt zijn. Je gaat het hele theatraal proces nog meer doorgronden. We
maken en zetten vast, zo ontstaat er een productie die we presenteren voor het publiek.
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Theatermakers –- Theatermaker in de praktijk
Jij ontwikkelt jouw theatermakers skills verder uit. Je wordt uitgedaagd om dieper op alle materie in te
gaan. Je gaat aan de slag met een eigen concept. In de eerste fase van dit jaar ga je aan de slag met je
eigen 5 minuten regie. Samen met twee anderen kom speel je in twee korte voorstellingen en in een ben
jij de maker en regisseur. In fase 2 werk je gezamenlijk aan een productie. Je leert alles toe te passen dat
je in de voorgaande jaren hebt ontwikkelt. Je leert dat vormgeving, techniek, licht en geluid ook een grote
rol spelen in de voorstelling. Alles heeft betekenis.

Het Theatercollectief - Schitteren op podia!
Als je de theatermakers hebt afgerond, stroom je automatisch door naar het theatercollectief. Met deze
vaste groep gedreven makers ga je aan de slag met eigen stukken. Dit kunnen eenakters zijn,
festivalstukken en locatietheater. Je gaat in dit jaar veel spelen en in opdracht werken. Spelen voor een
ander publiek dan je familie is een van de kenmerken voor het Theatercollectief. Maak je voor het eerst
kennis met de BO!NK Theaterschool en behoor je tot deze leeftijd, dan mag je auditie komen doen. Bij
een wederzijdse klik mag jij je toevoegen bij het collectief.
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De avondploeg - Theaterproducties door volwassenen
Deze theatergroep is ontstaan uit verschillende seizoenen van cursussen. Met deze groep maken we elk
jaar een theaterproductie. We maken toegankelijke stukken met een maatschappelijk thema. We starten
in de eerste fase met onderzoeken. Daarna gaan we op de vloer dit verder uitwikkelen. Je ontwikkelt je
eigen personage door deze op te bouwen, zowel fysiek als het mentale. Als we een concept hebben gaan
we dit verder uitwerken met elkaar tot een compleet stuk. Aan het einde van de 30 weken hebben we
een compleet gerepeteerd theatervoorstelling die we gaan tonen in het theater voor publiek.

Muziektheater JO!N – Muziektheater door volwassenen
Dit Muziektheater gezelschap is ontstaan vanuit een theaterkoor. Men vond naast het zingen het acteren
zó leuk, dat we hebben gekozen om zang en theater te combineren. Elk jaar wordt er gekeken naar wat
voor productie we willen maken. Zang en spel sluiten naadloos op elkaar aan. Meerstemmig zingen, en
plezier staan hoog in het vaandel. Met een zangcoach leer je hoe leuk het is om te zingen. Met een
spelcoach onderzoek je wat je allemaal kunt bereiken door verbeeldingskracht. Samen met iedereen
werken we naar een eindproduct toe die we in het theater gaan opvoeren.

Voor meer informatie, kijk op onze website www.boinktheater.nl, stuur een mail naar
info@boinktheater.nl en volg ons op www.facebook.com/BOINKTP en via
https://www.instagram.com/boink_theater/ Locatie: Cultuurschuur Bunnik, Parralelweg 1c
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