
 

 

 

 

 

Waar kun je aan meedoen, en wat ga je zien... ? 
 

Als het aan ons ligt, heel veel! 

 

 

Dit seizoen zullen er weer voorstellingen zijn! Maar, wil je zelf stappen maken in jouw ontwikkeling, 

als je zelf toneelspelen van het begin af wilt leren, of je wilt jouw spel verbeteren, dan zijn er natuurlijk 

de cursussen bij La Troupe! 

 

Al deze maand start de kindercursus voor de productie: 

 

SJAKIE en de SNOEPJESFABRIEK Zoete Dromen (werktitel) 

 

Deze kindertheatervoorstelling van La Troupe welke uitgevoerd wordt in mei 2022, is gebaseerd op 

een geliefde, welbekende klassieker.  

Sjakie wint, geheel tegen de verwachting in, een rondleiding door ’s werelds meest mysterieuze 

snoepfabriek. Er gebeuren wonderlijke zaken en er verschijnen merkwaardige figuren ten tonele. Dit 

wordt een kleurrijk, vrolijk, spannend en swingend theaterstuk, waar je letterlijk en figuurlijk je tanden 

in wil zetten. In deze voorstelling en de repetities zit voor ieder wat wils! 

We gaan werken met duidelijke, ‘eigen’ scenes en ensemblestukken en mixen alles tot een smakelijk 

geheel. Toneelspelen was nog nooit zo lekker! 

 

Start september 2021. Uitvoering mei 2022 . 7-12 jaar (max 16 kinderen per groep) 

 

Je kunt je opgeven door een mail te sturen. Door de vakantie loopt de website wat achter. Daarom nu 

via mail, en is het inschrijfformulier toegevoegd aan deze nieuwsbrief. Wil je meer info, stuur een mail, 

weet je al dat je mee wilt doen, stuur dan ook het ingevulde formulier naar info@latroupe.nl 

 

De cursus wordt gegeven door Marie Louise O’Herne. Marie Louise is al ruim 10 jaar verbonden 

aan La Troupe als regisseur. Verder werkt ze o.a. bij Theaterhuis Gorinchem en als actrice bij b.v. 

Ouwehands Dierenpark, waar ze de parkshows verzorgt. En ze is te zien in sprankelende 

voorstellingen als ‘Flinke Soep’ en ‘Beestje Beestje Beestje’ over de plastic soep en biodiversiteit. 

 

 

Voor volwassenen is er in oktober een cursus! 

 

Wil je vooral heel veel leren, zonder de druk om aan 

het eind echt de planken op te moeten, dan is er: 

 

De improvisatiecursus  'Niets moet, Alles kan!' 
 

Zin om de week te beginnen met een avond improviseren 

en samen plezier maken? Dat kan na de herfstvakantie, 

7 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. 
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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!  
 
Voor wie:    Iedereen 17 jaar en ouder met/zonder toneelervaring  
Start:     Maandag 25 oktober 2021                          

Tijd en plaats:  20.00- 22.00 uur, Stadspodium GO, Dr. C. Voogdplein 90, Leerdam 

Docent:    Mirjam Gosselink                                                    
 
De kosten voor deze cursus, 7 lessen van elk 2 uur, zijn slechts 95 euro! Dus: bij twijfel, doen! 
Stuur een mail, en als je weet dat je mee wilt doen, stuur dan het ingevulde inschrijfformulier naar  
info@latroupe.nl   
 
We hebben lang moet wachten voordat we weer konden starten. Daarom houden we dit seizoen 
de cursusprijs laag, als extra stimulans, en als welkomstgeschenk! 

Wij zien je graag dit seizoen terug bij La Troupe, maar we zien ook graag nieuwe mensen! 

Toneel is er uiteindelijk voor iedereen! Denk dus eens na, wie zou jij kunnen stimuleren om 

bezig te gaan met toneel? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wist je overigens, dat van leren toneelspelen je veel profijt kunt hebben in het dagelijkse leven? 

Je leert improviseren, leert hoe je je moet uitdrukken, en tegelijkertijd leer je ook om te zien, te horen, 

wat een ander bedoelt als hij of zij iets doet, iets zegt, en reageert op jou. 

In de praktijk blijkt dat je bijvoorbeeld met meer vertrouwen in jezelf een gesprek aan kan gaan. 

En, doordat de ander beter te 'lezen' is, is het gemakkelijker om het gesprek in een bepaalde richting 

te sturen, om het met een goed gevoel af te sluiten. 

Leren toneelspelen is veel meer dan leren toneelspelen! 
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