Verteltheater

De optie VERTEL(THEATER) omvat 2 wekelijkse lesuren gespreid over 2 momenten:
1 uur DRAMASTUDIO:
In de lessen DRAMASTUDIO leer je spelen met woord en gebaar. Met je lichaam, je mimiek,
je gebaren en je stem geef je uitdrukking aan je fantasie, waarnemingen of gevoelens. In
de lessen dramatische expressie leer je spelenderwijs je expressief te ontplooien als
individu, in de ruimte en in samenspel. Alleen en met anderen duik je in speelstijlen,
emoties en rollen… We geven ruimte aan je verbeelding en trainen je
concentratievermogen, alsook je gevoel voor ritme, timing en improvisatie.
1 uur VERTELTHEATER:
Gedichten, monologen, speeches. In VERTELTHEATER leer je deze teksten op een podium te
zetten. In dit vak vertrek je vanuit je eigen persoonlijkheid en ga je op zoek naar je eigen
vertelkracht. Hoe kan je je publiek ontroeren, doen lachen of laten nadenken? Je leert met
een persoonlijke expressie een tekst zeggen voor publiek, in solo of in groep. Hierbij
blijven het natuurlijk spreken, een goede spreektechniek en uitspraak, een juiste

lichaamstaal belangrijke doelstellingen.
Na 3 jaar wordt DRAMASTUDIO vervangen door DRAMALAB.
In de lessen DRAMALAB verdiepen we ons in de wereld van de poëzie, de literatuur en in de
wereld van het theatergebeuren rondom ons als inhoudelijke aanvulling op de praktijk van
het verteltheater. We wonen bovendien een aantal voorstellingen bij die worden
geanalyseerd en toegelicht.
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Maandag (16.15 u - 17.15 u)
Dinsdag (19.15 u - 20.15 u)
Vrijdag (19.15 u - 20.15 u)
Dinsdag (17.15 u - 18.15 u)
Woensdag (15.00 u - 16.00 u)
Donderdag (17.15 u - 18.15 u)
Vrijdag (16.15 u - 17.15 u)
Vrijdag (18.15 u - 19.15 u)
Zaterdag (14.00 u - 15.00 u)
Dinsdag (20.15 u - 21.15 u)
Woensdag (19.00 u - 20.00 u)

Het eerste cijfer onder 'GRAAD + GROEP' duidt de opleidingsgraad aan. Het tweede cijfer na de
punt duidt op het leerjaar binnen die graad. Bijvoorbeeld: '1.1' betekent '1e graad - 1e jaar'.
Indien er nog een letter volgt op het tweede cijfer (bv. 1.1A) , wilt dit zeggen dat er meerdere
klasgroepen zijn voor deze optie. Een liggend streepje zoals bij '1.1 - 1.2' duidt aan dat er twee
verschillende leerjaren in dezelfde klasgroep zitten.
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