
SCHOOLAANBOD 
Theaterworkshops op maat

voor het lager en middelbaar onderwijs

PRIJZEN

VOLLEDIGE DAG: € 250,- per docent
HALVE DAG: € 150,- per docent
1,5 UUR: € 100,- per docent

Max. 25 deelnemers per docent.

Wij werken uitsluitend met 
docenten die een professionele 
theater-, musical- of regieopleiding 
genoten en bovendien de nodige 
ervaring en knowhow hebben in 
lesgeven aan kinderen en jongeren.
 
Samen met u toetsen we af hoe we 
de inhoud van de opdracht bepalen 
en welke docent hiervoor het meest 
geschikt is. 

DOCENTEN

AANBOD

Workshop TONEEL
Workshop MUSICAL
Workshop ZANG
Workshop DANS

Wenst u meer informatie?
Wilt u een vrijblijvende

offerte aanvragen? 

Contacteer ons via
WWW.THEARTE.BE/BOEKING!



THEATER IN DE KLAS

Speciaal voor scholen lager en middelbaar onderwijs ontwikkelde Thearte een
aanbod om leerlingen zonder podiumervaring op een speelse, laagdrempelige, leer-
rijke, maar vooral keileuke manier te laten kennismaken met theater (en/of musical).

Tijdens de workshops gaan de leerlingen actief aan de slag en leren zij de basis van 
improvisatietheater. Improviseren is bij uitstek een activiteit waarin samenwerking, 
kijken en luisteren naar elkaar, en ondersteunen van elkaars ideeen centraal staan.

We passen onze workshops aan aan de leeftijd en ontwikkelingsfase van de leerlingen. Voor 
jonge kinderen leggen we de nadruk vooral op fantasie inzetten, (vrij) durven spelen, expres-
sie en spelplezier, terwijl we met ouderen ruimte maken voor initiatief en zelfstandigheid.

ONZE MISSIE

Thearte is een cultuureducatieve 
organisatie die kinderen en jongeren in 
heel Vlaanderen wil laten proeven van 
theater d.m.v. opleidingen, vakantie-
stages en workshops (toneel en musical).

Theater spelen is belangrijk voor de
ontwikkeling van jonge hersenen. Het 
stimuleert om te experimenteren, los te 
laten en je creatieve ik te ontwikkelen. 
Als je experimenteert, maak je fouten. Dit 
wordt echter allesbehalve gestimuleerd 
door de prestatiegerichte maatschappij 
waarin we leven, waardoor onze creati-
viteit ontzettend afneemt naarmate het 
ouder worden. Onze grootste bekom-
mernis is dat kinderen blokkeren en niet 
meer durven loslaten omdat ze bang 
zijn om op hun bek te gaan. Bij Thearte 
creeren wij een veilige omgeving, waarin 
geen enkel idee te gek is en er ruimte is 
om inventief te zijn.
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