Nu twee jaar geleden, toen hadden nog maar een paar mensen
gehoord van dat virus, ergens ver weg, in China of zo...
Iedereen heeft er ondertussen mee te maken gehad, en nog steeds is het
moeilijk om uit te leggen wat het nieuwe normaal is, of wat het gaat worden.
Maar, terwijl Omikron, de vijftiende letter van het Griekse alfabet, om zich heen
grijpt, lijkt het toch duidelijk te worden dat het dit jaar gaat gebeuren! We krijgen
het onder controle, en de tegenstellingen die zijn ontstaan zullen minder scherp
worden. Steeds meer kunnen we samen weer dingen gaan doen...
En één van die dingen is natuurlijk:

TONEEL !!
We hebben geleerd van wat achter ons ligt, en het wordt tijd om van daaruit weer vooruit te kijken!
De kinderen pakken het weer op onder leiding van Marie-Louise O'Herne en spelen enthousiast
vooruit naar hun spetterende voorstelling. Twee keer uitgesteld, maar hij zal er uiteindelijk komen!
De improvisatiegroep van Mirjam gaat proberen om verloren lessen in te halen, maar daarna is er:
In dit nieuwe jaar, op maandag 31 januari, starten Monique Sentjens en Mirjam Gosselink samen
een gloednieuwe improvisatiecursus op maandagavond voor iedereen vanaf 16 jaar en ouder.
De eerste en laatste les geven ze samen, tussendoor wisselen ze af.
Het wordt tien avondjes spelen zonder pretentie en leren vanuit verschillende speelstijlen.
Grotesk met de types van de Commedia dell’arte, drastisch als in de stomme film,
het realistisch spelen met de methode van Stanislavski,
spelen vanuit tekst, of het episch/vertellend theater van Bertolt Brecht.
Meld je aan ( info@latroupe.nl ) voor avondjes ontspannen, met leren, spelen en plezier!
Namens Monique en Mirjam ben je van harte welkom in tijden waar veel van onze flexibiliteit
en improvisatievermogen wordt gevraagd.
Voor wie:
Wanneer:
Vanaf:
Kosten:
Waar:

iedereen vanaf 16 jaar
op maandagavond van 20.00-22.00 uur
31 januari t/m 11 april, in totaal 10 avonden (28 maart voorjaarsvakantie)
150 euro (we hanteren nog steeds een gereduceerd tarief)
Stadspodium GO (QR-code is nodig)

Zie ook onze website LaTroupe.nl of stuur voor meer informatie een email naar info@latroupe.nl

