“Theater gaat over zoveel meer dan alleen het verhaal”
Nieuw seizoen van Jeugdtheaterschool Abcoude gaat van start

Theaterdocente Marjolein Macrander kan niet wachten de deuren van de
Jeugdtheaterschool Abcoude weer te openen. “Normaal treden we zo’n vier tot zes
keer per jaar op en zijn we overal zichtbaar”, vertelt zij. “Dat was vanwege corona
niet mogelijk. Gelukkig komt er nu verandering in en kan ik weer starten met een
nieuw theaterseizoen. Voor nieuwe theatermakers, en nieuwsgierige toneelspelers
heb ik nog ruimte.”
De Jeugdtheaterschool Abcoude biedt theaterlessen aan kinderen en jongeren en
bestaat al meer dan 20 jaar. “Het theater is een plek waar kinderen creatief aan de
slag kunnen en spelenderwijs over zichzelf kunnen leren”, legt Marjolein uit. “Hier
maken ze hun eigen verhalen, diepen rollen uit en leren zich verplaatsen in de
situatie van een ander. Deze oefeningen belanden niet in een bureaula, maar leiden
soms tot een voorstelling zodat ook anderen naar het verhaal kunnen luisteren. Het
verhaal wordt zichtbaar; net als de kinderen.”
Marjolein heeft het al vaak gemerkt: sommige kinderen durven niet te spreken voor
groepen of voelen zich onzeker, maar komen los op het moment dat ze toneel mogen
spelen en iemand anders kunnen zijn. “Theater kan een enorm verlangen van
kinderen vervullen”, vervolgt Marjolein. “Een verlangen om in een andere rol te
kruipen of je fantasie en creativiteit de vrije loop te kunnen laten, dat laat kinderen
stralen. Na al die jaren kan dat me nog altijd ontroeren. Theater gaat echt over
zoveel meer dan alleen het verhaal. Het is iets dat je samen maakt, beleeft en
uitvoert. Het verbindt de kinderen en ook het publiek.”
Vanaf vijf jaar
De Jeugdtheaterschool Abcoude voorziet in theaterlessen voor kinderen en
jongeren. “Dat begint al met kinderen vanaf vijf jaar”, stelt Marjolein. “Dat is een
geweldige leeftijd omdat deze kinderen nog zoveel fantasie hebben en in een
creatieve wereld leven.” Daarnaast zijn er verschillende groepen voor andere
leeftijdsklassen. “Sommige kinderen zijn al meer dan 10 jaar bij de Theaterschool
actief. Tot 18 jaar bieden we voor hen een mooi aanbod.”
Reguliere lessen en Productieklas

Voor de kinderen die net beginnen op de Jeugdtheaterschool, biedt Marjolein de
reguliere lessen aan. “In deze lessen kunnen de kinderen heel laagdrempelig
kennismaken met theater en voelen wat het inhoudt. Voor hen is een uurtje ook
lang genoeg.” Voor de kinderen die graag op de planken staan, biedt de
Jeugdtheaterschool de Productieklas. “Met deze groepen maak ik meerdere
voorstellingen per seizoen en treden we ook vaker op. Soms spelen we bekende
verhalen en soms komen de verhalen uit de kinderen zelf; ik vind het te gek om hen
uit te nodigen de verhalen zelf te maken. Ze hebben zoveel ideeën en inspiratie. In
het nieuwe seizoen gaan we gelijk aan de slag met het thema van de
Kinderboekenweek: Worden wat je wilt. Dat lijkt me een fantastisch thema voor een
voorstelling! Lijkt dat je ook leuk? Kom dan een les meedoen en ontdek wat theater
voor jou kan betekenen.”
De nieuwe lessen van de Jeugdtheaterschool starten in de week van 6 september.
Meer informatie is te vinden op www.jeugdtheaterschoolabcoude.nl

