DALTON DEN HAAG

Theaterklas

Toneelspelen een echt vak op school?

En in de bovenbouw?

Jazeker, als je deelneemt aan de Theaterklas krijg je één
dag in de week les in de vakken spel, zang- en stemvorming en dans. Je krijgt elementaire toneellessen,
waarbij fantasieontwikkeling, verbeelding, ruimte en
rolopbouw een belangrijke plaats innemen.

In het vierde leerjaar zijn de drama-, beweging- en zangen muzieklessen gespecialiseerd in een bepaalde stijl of
periode uit de theatergeschiedenis. Aan de orde kunnen
komen:
- Commedia dell’arte
- Shakespeare en
- modern theater en niet-westerse theatervormen.
Daarnaast krijg je theoretische aanvulling door het vak
dramaturgie. Dit gebeurt in blokken van acht weken en
ieder blok wordt afgesloten met een presentatie.

Bij teksttoneel ga je aan de slag met zelfgeschreven en
bestaande teksten. In de zangklas werk je aan adem- en
stemtechnieken en koorzang. In de danslessen maak je
kennis met de diverse basistechnieken van de moderneen jazzdans en tijdens de gastlessen kun je je uitleven bij
show-, street- en breakdance.
Het jaar wordt afgesloten met een kleine voorstelling in
de nieuwe theaterzaal aan de Bilderdijkstraat.

En na het eerste jaar?
De Theaterklas stopt niet na het eerste jaar. Uiteindelijk is
het de bedoeling dat deze leerlingen op onze school eindexamen doen in het vak drama.
Na de brugklas wordt er steeds dieper op de lesstof
ingegaan en wordt het vak in de meest brede zin gegeven.
In het tweede leerjaar krijg je, naast een verdiepend
programma in zang, dans en toneelspel, aanvullende
vakken zoals dramaturgie, grime en het spelen met
maskers en danscomposities. De afsluiting van het jaar
bestaat uit een korte voorstelling, waarin dans en zang
verweven zijn.

In het vijfde leerjaar laat je in een eindproductie zien wat
je allemaal geleerd hebt. Je hebt daar eigen
verantwoordelijkheid en inbreng in.

De theaterklas en het vervolgonderwijs
In het derde leerjaar ga je
een grote productie maken.
Meestal een bewerking van
één van de klassiekers uit
het toneelrepertoire.
Naast het volgen van
lessen in spel, zang en
dans, volg je workshops in
decorontwerp, belichting,
kostuumontwerp en
theatermuziek.

In het laatste jaar wordt aandacht geschonken aan de
voorbereiding op de toelating voor een kunstvakopleiding
(zoals toneelschool of kleinkunstacademie) of een
universitaire studie als Theaterwetenschappen.

Hoe kom je in de Theaterklas?
Denk je: ‘Die Theaterklas is wat voor mij’, aarzel dan
niet, maar geef je op voor de audities die plaatsvinden in
februari. Je moet wel een havo- of vwo-advies hebben.
De theaterklas brengt extra kosten met zich mee. Elk jaar
betalen je ouders een bijdrage van ongeveer d 495.
Dalton Den Haag Theaterklas in samenwerking met
Jeugdtheaterschool Rabarber.
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