De cursussen zijn begonnen!
Het is nog steeds een spannende tijd... Toch zijn we
weer bezig. Natuurlijk wel rekening houdend met alle
maatregelen die nog nodig zijn en met de nodige
voorzichtigheid. Na een lange periode van stilstand,
zijn nu twee groepen enthousiast bezig met de eerste
twee cursussen van dit seizoen.
Onder leiding van Marie-Louise zijn een aantal kinderen op
maandagmiddag druk bezig met de cursus voor de productie:

SJAKIE en de SNOEPJESFABRIEK Zoete Dromen
Gebaseerd op de geliefde welbekende klassieker, met een uitvoering in mei 2022.
Sjakie wint een rondleiding door ’s werelds meest mysterieuze snoepfabriek, waar wonderlijke zaken
gebeuren en merkwaardige figuren werken.
Gewerkt wordt met duidelijke, ‘eigen’ scenes en ensemblestukken. Het resultaat wordt een kleurrijk,
vrolijk, spannend en swingend theaterstuk, waar je letterlijk en figuurlijk je tanden in wilt zetten.
Toneelspelen was nog nooit zo lekker!
Gestart half oktober, op maandagmiddag 15:30 tot 16:45 uur in GO. Leeftijd 7-12 jaar.
Daarnaast is afgelopen maandagavond, onder leiding van Mirjam Gosselink, van 20:00 tot 22:00 uur
in GO, begonnen voor volwassenen van 18 en ouder:

De improvisatiecursus 'Niets moet, Alles kan!'
Geen voorstelling, maar 7 avonden lang ongedwongen
bezig zijn met toneel, met als uitgangspunten:
bij twijfel doen! - wees niet voorzichtig!
plan niet! - je hoeft niet origineel te zijn!
Frustraties, verlangens, onvermogens, verveling, irritaties,
mislukkelingen en successen? Groot en meeslepend,
of juist klein en kneuterig zullen deze onderwerpen al
spelend de revue passeren.
Beide cursussen zijn al begonnen, maar voor beide geldt:

Meedoen kan nog steeds!!

Voel je de theaterkriebels, dan is er nog een kans! Kijk hiervoor op onze website LaTroupe.nl voor
meer informatie, stuur een email naar info@latroupe.nl om je aan te melden, en kom aanstaande
maandag 1 november vóór aanvang van de cursus langs.
Als je mee gaat doen dan heb je al wat gemist; uiteraard zal dat verrekend worden in de cursusprijs.
Tot slot:
Wil je toneel op een andere manier meemaken, voordat je
volgend jaar een cursus gaat volgen van La Troupe, of
één van onze voorstellingen gaat bezoeken:
In de laatste helft van november speelt het Kerntheater!
Als vanouds wordt het een spetterend spektakel op
meerdere locaties in Leerdam. De voorstellingen zijn op
18, 19, 20, 26 en 27 november. www.kerntheater.nl

