
HERFST

Ben jij fan van het Jeugdtheaterhuis en kun je er geen genoeg van krijgen? Of ben jij 
heel nieuwsgierig wat je allemaal kunt doen en beleven bij ons en hou je van dansen, 
zingen én acteren? Dan hebben we goed nieuws voor je! In de herfstvakantie 
organiseren we namelijk allerlei leuke EXTRA’s! Nieuwe, bijzondere en unieke 
activiteiten vol uitdaging, speciaal voor jou! Deze keer in Gouda en Leiden, maar als je 
in Alphen aan den Rijn, Capelle aan den IJssel, Krimpenerwaard, 
Maassluis of ergens anders woont ben je uiteraard ook 
van harte welkom! Dus of je nou ervaring hebt 
of niet: kom naar het Jeugdtheaterhuis!

in de herfstvakantie 

in Gouda en Leiden



10.00-12.30 UUR

12+ Stamping ground
Na een korte warming up direct aan de 

slag met verschillende choreografieën. Dansstijl: 
een mix van modern danstheater met URBAN 
moves.

Hedwig Duykers  – choreograaf, 
dansdocent en locatieleider Leiden

12- Toneelschrijven
Jouw fantasie kent geen grenzen!

Lekker met elkaar aan de slag om 
verhalen te maken. Waar begint een 
verhaal? En waar stopt het? Wat maakt 
een verhaal spannend, grappig of ver-
drietig? Je werkt niet alleen met pen 
en papier, maar ook beweging en 
spel zijn de basis van jouw verhaal! 

 Berneja Voskamp – 
toneelschrijver en 
(tijdelijk) locatieleider 
Capelle aan den IJssel 
en Maassluis

13.00-15.30 UUR

12+ Bewegingstheater
Een leeg toneel, de acteur komt op en in 

ons hoofd ontstaat direct een verhaal. Zonder 
nog maar een woord te zeggen kan een acteur 
al de mooiste beelden en betekenissen aan het 
publiek geven. In deze workshop ontdek je de 
kracht van de beweging en de betekenis van het 
toneelbeeld. Het is nog nooit zo leuk geweest om 
geen tekst te hebben! 

Borius van der Meulen – theaterdocent en 
locatieleider Alphen aan den Rijn en Gouda

12- Hogere toneelspeelkunde
Voor kinderen die het naadje van de 

kous willen weten. Je neemt het vak toneel-
spelen onder de loep, pelt het langzaam 

af en verdeelt het in behapbare brokjes. 
Deze keer gaat het over “wat is waar en 
wat niet?” Of “wat is echt of  nep?”.

Theo Ham – regisseur, 
theaterdocent en directeur van het 
Jeugdtheaterhuis

WANNEER: Donderdag 22 oktober 
van 10.00-12.30 uur & 13.00-15.30 uur 
WAAR: Cultuurhuis Garenspinnerij, 

Turfsingel 34, Gouda VOOR WIE: 
Kinderen van groep 5 tot en met 
8 (8 t/m 12 jaar) en jongeren 12+ 

jaar KOSTEN: € 17,50 per workshop 
AANMELDEN: Via deze link

Wat kun  
je allemaal 

doen?

GOUDA

https://www.jeugdtheaterhuis.nl/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=230


10.00-12.30 UUR

12- Jij als dansmaker
In deze workshop ga je alleen of in een 

groepje je eigen dans verzinnen. Dansdocent 
en choreograaf Hedwig Duykers geeft je tips 
en tricks! 

Hedwig Duykers – choreograaf, 
dansdocent  en locatieleider Leiden

10.00-15.30 UUR (INCLUSIEF PAUZE)

12+ Monoloog en dialoog 
Altijd al goede ideeën gehad voor een 

scene of een personage maar wist je niet zo goed 
hoe je dat moest opschrijven? En hoe creëer 
je eigenlijk een personage op papier? Aan de 
hand van verschillende schrijfopdrachten schrijft 
iedereen zijn eigen monoloog en samen een 
dialoog. Een workshop waar je leert fantasie 
samen met verschillende ‘schrijftools’ in te zetten 
om een eigen theatertekst te schrijven. 

 Berneja Voskamp – toneelschrijver en 
(tijdelijk) locatieleider Capelle aan den IJssel 
en Maassluis

12+ Elementair toneel
Elementair toneel is een historische bena-

ming voor een trainingsvorm die gericht is op het 
leren van de eerste beginselen van het toneel-
spelen. We beginnen met opkomen, afgaan en 
alles waar daar tussen zit!

Theo Ham – regisseur, theaterdocent en 
directeur van het Jeugdtheaterhuis

GOUDA

WANNEER: Vrijdag 23 oktober 
van 10.00-12.30 uur & 13.00-

15.30 uur WAAR: Cultuurhuis 
Garenspinnerij, Tufsingel 34, 
Gouda VOOR WIE: Kinderen 

van groep 5 tot en met 8 
(8 t/m 12 jaar) en jongeren 12+ 

jaar KOSTEN: € 17,50 per workshop 
(halve dag) en € 35,– (workshop hele 

dag) AANMELDEN: Via deze link

13.00-15.30 UUR

12- Bewegingstheater
Heb je er wel eens op gelet hoeveel verha-

len er altijd om je heen zijn? Zelfs als er nog geen 
woord is gezegd! Na deze workshop kan alles wat 
je ziet opeens ook anders zijn. Hier speelt niet de 
tekst maar de beweging de hoofdrol.

Borius van der Meulen – theaterdocent en 
locatieleider Alphen aan den Rijn en Gouda

https://www.jeugdtheaterhuis.nl/index.php?option=com_rsform&view=rsform&formId=230


13.00-16.00 UUR

16.15-16.45 UUR PRESENTATIE

12- Musical
Zingen, dansen en toneelspelen. Eerst 

flink oefenen en dan stralen op het toneel van 
de Leidse Schouwburg. Voor musicalsterren in 
de dop!

 Olga Passchier – zangdocent  
en Daphne Bosschaart  
– dansdocent

WANNEER: Vrijdag 23 oktober van 13.00-
16.00 uur workshop en van 16.15-16.45 uur 

presentatie voor ouders WAAR: Leidse 
Schouwburg, Oude Vest 43, Leiden VOOR WIE: 
Kinderen van 8 t/m 12 jaar KOSTEN: € 18,50 per 

workshop AANMELDEN: Via deze link

LEIDEN

12- Dans & Hiphop
Laat zien welke moves jij in huis hebt en 

dans de sterren van de hemel in de spotlights van 
de Leidse Schouwburg.

Miguel Kapel – danser

12- Theater
Met elkaar een verhaal verzinnen, de rollen 

verdelen en een toneelstuk maken. Opkomen en 
ook weer afgaan na een overweldigend applaus 
van iedereen in de zaal. 

Fiona Elferink – theaterdocent

12- Decor en techniek
Timmer, plak en verf je eigen decor en leer 

van de technici hoe je jouw theatrale kunstwerk 
het beste kunt belichten en van een geluidseffect 
kan voorzien.

Technici van de Leidse Schouwburg

https://leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl/kastanjerrr

