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Naam:  .............................................................. Telefoonnummer:  ................................................ 

Adres:  .............................................................. Geboortedatum:  ................................................ 

Postcode/woonplaats:    ............................................................... E-mail: ................................................ 

 

Cursusaanbod 

 

Ik schrijf mij in voor de volgende theatercursus: 

 

O Volwassenen, 17 jaar en ouder (Cursuskosten: € 110,--) 

 

Naam van de cursus/toneelstuk:  Aantal lessen  Lessen op maandag  Plaats: Stadspodium GO 

Improvisatie cursus  ‘Niets moet, Alles kan’ 8 Eerste les: 7 okt. 2019 Dr.C.Voogdplein 90 

            4141 CN  Leerdam 

        20.00 – 22.00 

Geen voorstelling 

      
Zin om de week te beginnen met een avond improviseren en samen plezier maken? Dat kan na de herfstvakantie, 8 

maandagavonden lang,   

Uitgangspunt voor het improviseren worden de basisprincipes van theatersport:  

• Bij twijfel doen, 

• Wees niet voorzichtig,  

• Plan niet, 

• En je hoeft niet origineel te zijn. 

 

Zou het niet fijn zijn af en toe los te gaan op frustraties, verlangens, onvermogens, verveling, irritaties, mislukkelingen 

en successen.  Groot en meeslepend of juist klein en kneuterig zullen we deze onderwerpen al spelend de revue laten 

passeren. Niets moet, alles kan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bovenstaande cursussen zijn op basis van een minimum en een maximum aantal deelnemers per groep; dit betekent 

dat het bestuur beoordeelt of de cursus doorgang kan vinden. We gaan ons uiteraard inspannen iedereen op de 

cursus van haar of zijn voorkeur te plaatsen, maar dat is wellicht niet altijd mogelijk. Hierover word je tijdig 

geïnformeerd. 

 Tijdens reguliere schoolvakanties is er in principe geen les, tenzij de regisseur in overleg met de groep anders 

bepaalt. 
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Betalingsvoorwaarden 

Voor al onze cursussen maken wij gebruik van een eenmalige automatische afschrijving. Hiervoor vindt u onderaan dit 

formulier een eenmalige machtiging. Als u vragen heeft hierover dan kunt u contact opnemen met de penningmeester 

van La Troupe: Simon Beijer via 06-54 674 125. 

 

 Ik wil graag het volledige cursusbedrag betalen door een eenmalige automatische afschrijving die plaatsvindt 

rondom de startdatum van de cursus.  

 Ik wil graag de betaling spreiden: de helft van de automatische afschrijving laten plaatsvinden bij de start van de 

cursus en de tweede helft rondom het einde van de cursus.   

 

Dit formulier graag ondertekenen en opsturen naar: 

Secretariaat La Troupe Theatergroep, Vogelensangstraat 30, 4141 DJ Leerdam. Of per mail: info@latroupe.nl 
 

Plaats Naam  Datum                    Handtekening 

 

 

...................................... ...................................... ......................................  ...................................... 

 

 

 

 

Eenmalige Machtiging 
 
U verleent deze machtiging aan La Troupe theatergroep, voor deelname aan een theatercursus .  

 

Ondergetekende geeft hierbij toestemming aan La Troupe theatergroep om eenmalig of in twee termijnen 

van zijn/haar rekening het totaalbedrag van €…………… af te schrijven. 

 

Naam van de cursist:  _____________________________________________________ 

 

Naam rekeninghouder: _____________________________________________________ 

 

Woonplaats: _____________________________________________________ 

 

(IBAN) rekeningnummer: _____________________________________________________ 

 

Afschrijving:  Eenmalig   In twee delen 

 

 

 

Datum: __________________ Handtekening: __________________ 


