THEATERZAAL

11.00 – 11.45

VANAF 6 JAAR ~ GRATIS
VANAF 9 JAAR ~ GRATIS

TORENZAAL

+ WORKSHOP

Jouw favoriete boek tot leven >>>
Judith Borgers (HKU) en de Vooropleiding Theater

“Wat als jij zomaar in de wereld van Sjakie en de Chocoladefabriek kon stappen?
Of als jij Ronja de Roversdochter kon zijn?” Kom kijken naar een voorstelling over
een boek dat tot leven komt en leer daarna zelf hoe je van een boek tot een scène komt.
15.15 – 16.45

Een soort de vloer op >>> Jeanine Niemendal

Tijdens deze presentatie zie je hoe verschillende opdrachten, zoals bij het TV-programma
‘de vloer op’, omgezet kunnen worden naar scènes. En... het publiek kan vragen stellen
of zelf iets in brengen. Nieuwsgierig geworden? Reserveer een plekje in de zaal!
17.00 – 18.00

UCK Theater is succesvol, groeit en zit vol energie.

VANAF 12 JAAR ~ GRATIS

Pubertijd/teit >>> Theaterklas 2

THEATERZAAL

“Ben je nog kind of al volwassen? Of zit je gevangen tussen tafellaken en servet?”
TK 2 maakte deze montage voorstelling vanuit theater en beweging.

Er zijn dit seizoen zo’n 1200 cursisten; kinderen,
jongeren en volwassenen.

13.30 – 14.30

15.00 – 16.00
17.00 – 18.00

10.00 – 11.00

6 T/M 9 JAAR ~ GRATIS

Spelen met Roald Dahl >>> Linda Bosch

10 T/M 12 JAAR ~ GRATIS

Camera acteren >>> Eline Koelmans

10.00 – 11.30

4-5 JAAR ~ GRATIS

Dromen >>> Linda Bosch

10 T/M 15 JAAR ~ GRATIS

Musical >>> Noortje Thuis

STUDIO 115

STUDIO 114

Monologen schrijven >>> Bente van Arkel

11.45 – 12.45

Word een clown! >>> Bente van Arkel

11.45 – 13.15

STUDIO 115

STUDIO 114

VOOR ALLE LEEFTIJDEN ~ GRATIS

Camera acteren >>> Eline Koelmans

Leer acteren voor een camera en zie later het resultaat terug.
12.00 – 13.30

Van schilderij naar scène >>> Linda Bosch

12.45 – 14.45

MASTER
CLASS
16.00 – 18.00

VANAF 18 JAAR ~ € 10,-

Spoken Word en Acteren >>> Romano Haynes

STUDIO 103

JONGEREN/VOLWASSENEN ~ € 10,-

Het Familiediner >>> Annelies van Wijk

Aan de hand van één centraal familiedrama schrijf je mono- en dialogen.

zaterdag én zondag

Photobooth

DIY avontuur

Kom langs bij onze photobooth en versier jezelf met een snor, strik of extra oog!
Leg het vast met je telefoon en stuur het de wereld in met #theaterschoolutrecht.

MARNIXZAAL

Voor enthousiaste mensen die een betere performer willen worden, in geschrift
en op het podium.

Maak je eigen GIFje

DOMPLEIN 4 - UTRECHT

STUDIO 115

VANAF 10 JAAR ~ GRATIS

Maak je eigen Theaterschool Utrecht T-shirt

Neem zelf een wit T-shirt mee en laat het zeefdrukken in de foyer.
Versier het verder met textielpennen of ga met naald en draad aan de slag.

Veel plezier namens Theaterschool Utrecht!

STUDIO 113

VANAF 12 JAAR ~ GRATIS

DOORLOPEND PROGRAMMA...
9.30 – 17.00

STUDIO 114

VANAF 6 JAAR ~ GRATIS

Van Gogh, Picasso, Dalì... laat je inspireren en breng hun meesterwerken tot leven!

Hou jij van theater, dans en muziek? Dan is dit wat voor jou!

Dit festival is een startschot. Kom genieten van leuke
workshops, voorstellingen en masterclasses en
laat je verrassen! Voor jong en oud, cursist of niet...
iedereen is welkom!

STUDIO 114

VANAF 10 JAAR ~ GRATIS

Een rode neus, grote schoenen, een lach en een traan; verander in een clown!

Ga mee naar een droomwereld waar van alles kan gebeuren en waar je van alles kan spelen.
15.15 – 16.45

Repeat >>> Theaterklas 3 Productie

Altijd al willen leren hoe je een mooie theatertekst schrijft? Geef je dan nu op.

Leer acteren voor een camera en zie later het resultaat terug.
11.15 – 12.00

THEATERZAAL

VANAF 10 JAAR ~ € 5,- (15.00 VOOR LEERLINGEN GRATIS)

WORKSHOPS & MASTERCLASS

Kruip in de huid van Matilda, de Griezels, Sjakie of probeer een ander personage
van schrijver Roald Dahl uit.
10.45 – 12.15

Huis van Taal >>> Theaterklas 3 Werkplaats

Montagevoorstelling over de angst om te falen en controle te verliezen, gebaseerd
op zelfgemaakte scènes en teksten. Repeat bestaat uit drie delen: Proloog, Dag en Avond.
Regie: Wouter Eizenga en Marieke Heerema

WORKSHOPS & MASTERCLASS

Er zijn vele kansen om in de komende jaren uit te
groeien naar een levendige Theaterschool waar Utrecht
trots op kan zijn. Een Theaterschool die niet alleen
mensen uit de stad bereikt, maar die ook een regionale
aantrekkingskracht heeft. Een Theaterschool die past
in de culturele stad Utrecht.
Achter de schermen wordt hard gewerkt om
Theaterschool Utrecht in september te laten starten
met een inspirerend aanbod vol met uitdagende
cursussen, talentontwikkeling, workshops en meer.

TORENZAAL

VANAF 10 JAAR ~ GRATIS

Wees welkom in ons huis. Een huis waar woorden wonen. Gesproken, geschreven,
gespeeld of flarden ideeën waar je naar kan luisteren, kijken of die je kan lezen.

TORENZAAL

JONGEREN/VOLWASSENEN ~ GRATIS

Tussen stilte en geluid >>> Toneellab

Wat betekent een stilte? Met Evelien Kanters en Myra van Abeelen maakte Toneellab
scènes aan de hand van stilte en geluid, waarin van alles te horen, te zien en te voelen is.

“Steeds als ze voor mijn spiegel staat, praat ze tegen me, alles vertelt ze mij.
Haar diepste verlangens. Haar grootste verdriet. En ze vraagt van alles... Ik antwoord
steeds eerlijk. Want liegen, dat kan een spiegel niet.” Regie: Jeanine Niemendal
11.00 – 12.30
13.15 – 15.00

MARNIXZAAL

ALLE LEEFTIJDEN ~ GRATIS

9

Wit als Sneeuw >>> De Productiegroepen

FOYER / STUDIO 018

Hoe vertel je in een paar foto’s een verhaal? Verzin, probeer, leg het vast en maak je
eigen GIF. Zaterdag vanaf 10.30 uur. Op zondag alleen tussen 11.30 en 13.30 uur.
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VANAF 10 JAAR ~ € 5,- (VOOR LEERLINGEN GRATIS)

DO

9.30 – 10.30
11.30 – 12.30

VOORSTELLINGEN

zondag 31 maart
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VOORSTELLINGEN

zaterdag 30 maart

Kom langs in 018 en ga op avontuur! Overal kun je kleine leuke spel-, doe- en schrijfopdrachten
vinden. Je kan ze allemaal in één keer doen, of doe er een paar en kom later terug.

Repeat

30 –31 MAART

Wit als Sneeuw

WORKSHOPS
MASTERCLASSES
PRESENTATIES
VOORSTELLINGEN

Voor meer informatie over het festival of
Theaterschool Utrecht, kan je mailen naar:
theater@uck.nl
Let op: voor alle workshops, voorstellingen en
masterclasses moet je van tevoren reserveren.
Dat kan via: www.ticketview.nl/shop/uck

Fotografie: Oscar Schenk, Anna van Kooij, Liesbeth Dingemans & Guido Bosua

UCK.NL

Ontwerp: RAY fotografie/beeld/ontwerp

Theaterfestival

