Theater op het ECL
Het huidige theaterbeleid biedt een doorlopende leerlijn voor leerlingen van
klas 1 t/m de eindexamenklassen
Dramalessen, modules en masterclasses
De leerlingen uit de brugklas kunnen kiezen voor de brugklastheaterlessen,
daarnaast krijgen ze een half jaar drama les, en kunnen ze worden geselecteerd
voor Theaterlab in de onderbouw (klas 1, 2 en 3). Deze voorstelling wordt in
het theater op ECL-kade gespeeld. Vanaf klas 2 kunnen leerlingen toelating
doen voor masterclass theater, hier zijn ieder jaar een beperkt aantal plaatsen.
Leerlingen van klas 4 en hoger kunnen Theaterlab bovenbouw volgen. Deze
module werkt naar een kleinschalige voorstelling toe.
Er zijn ook theater-ondersteunende modules: decor, grime, licht- en
geluidstechniek, theaterfotografie en een filmploeg. Voorstellingen en lessen
zijn in de theaterlokalen op ECL-kade en ECL-Vaart of in de volledig ingerichte
theaterzaal op ECL-Kade .
Brugklastheater (BKT)
Je kiest voor de module BKT als alles wilt leren over zang, spel en dans. In acht
weken word je klaargestoomd voor de podiumkunsten. We werken in 2
blokken van 8 lessen. Je krijgt afwisselend zang en spel, en dans en spel. Hierna
sluiten we de lessen af met een presentatie. Uiteraard mag je publiek
uitnodigen. Tijdens de BKT-lessen kun je worden geselecteerd om mee te doen
met de module Theaterlab.
Drama
In het tweede semester starten de dramalessen in de brugklas.
Doelen die we handteren zijn het ontwikkelen van historisch besef met een link
naar het heden. Vergroten van scheppingskracht, gebruiken van verbeelding en
fantasie. Buiten de gebaande paden durven gaan, zeggingskracht en spelplezier
vergroten. Bewustwording van verbale en non verbale prestaties,
samenwerken, zelfstandig werken en kunnen reflecteren, het leren geven van
feedback.
Theaterlab
Heb je in de brugklas BKT gevolgd en ben je geselecteerd voor Theaterlab, of zit
je in de 2e en 3e klas? Wil je al je geleerde skills inzetten in een voorstelling
waarin jij zowel maker als performer bent? Geef je dan op voor Theaterlab.

We werken naar een muziektheatervoorstelling toe waarbij alle disciplines
zang, dans en spel worden ingezet. Uiteraard is er ook een theaterband en
spelen we de voorstelling in het theater van de school.

Theaterlab bovenbouw
Ook in de bovenbouw kun je meedoen. Je bedenkt samen met de andere
spelers waar jullie voorstelling over gaat en gebruikt al je creativiteit om een
kleinschalige voorstelling te maken. Je bent zowel maker als performer. Het
Theaterlab bied je de mogelijkheid om te onderzoeken waar jouw interesses
liggen.
Masterclass
Masterclass is de theaterproductiegroep van het ECL. Deze is voor leerlingen
die heel gemotiveerd zijn en zich willen ontwikkelen op het gebied van spel,
zang en dans.De samenwerking tussen de spelers en de regisseur is heel
intensief. De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun eigen maakproces. Er is
een nauwe samenwerking met de muzikanten op onze school die op dezelfde
manier willen werken.Er is een toelating voor deze les in juni. Deelname kan
alleen na het schrijven van een motivatiebrief (voor leerlingen uit klas 2 t/m 6).
Theatertechniek
Tijdens de module theatertechniek in de brugklas worden de leerlingen opgeleid
tot beginnende theatertechnici. De leerlingen werken mee aan en ondersteunen
Alle activiteiten onder leiding van een professionele theatertechnicus.
Na het eerste jaar draaien de leerlingen mee in de praktijk en doen ze zo nog meer
ervaring op.
Theaterzaal
Op het regiebalkon vind je mengtafels voor licht- en geluid en een
montagestudio voor opnames van de voorstellingen. Er is een podium, een
beamer, en alles in het theater is mobiel waardoor we optimaal gebruik
kunnen maken van onze zaal.Uiteraard wordt de zaal niet alleen gebruikt voor
de theatervoorstellingen, maar is er een zeer breed en divers aanbod. Denk
hierbij ook aan muziek en CKV-presentaties, open podia, literaire middagen,
ouderavonden, lunchconcerten en presentaties in topweken en tijdens
evenementen

