Plankenkoorts is een toffe Zaventemse jeugdtoneelvereniging
met 4 jeugdgroepen en één volwassenengroep.
Vanaf de 2de kleuterklas zijn kids welkom in een van onze jeugdgroepen. Iedereen krijgt een rol, want wij streven naar niet-competitieve en
leuke avonturen op de planken. Spelenderwijs krijgen onze leden de basistechnieken van toneel onder de knie.
Ons werkingsjaar loopt gelijk met het schooljaar, met wekelijkse repetities, onderbroken door de schoolvakanties. Onze lessen en voorstellingen
vinden plaats in het Gemeentelijke Auditorium (sportzaal van het Atheneum), Hoogstraat 50 in Zaventem (rechttegenover de Aldi). We starten
de eerste woensdag en donderdag van september. Als afsluiter van het werkingsjaar staan àlle leden op de planken, voor écht publiek.

Wat bieden wij?
•
•
•
•
•
•

Podiumgewenning (overwin “Plankenkoorts”)
Stemoefeningen
Aan de hand van spelletjes, op een niet-competitieve manier, krijgen onze
leden de basistechnieken van toneel aangeleerd. Vanaf januari wordt hun
toneelstuk gerepeteerd.
Elk lid krijgt een geknipte rol, in een aangepast kostuum, met de nodige
rekwisieten, in een tof decor.
Ieder lid wordt begeleid door monitoren die 200% gemotiveerd zijn.
Onze leden zijn verzekerd bij OpenDoek.

Inschrijven?

Dit kan via onze website: http://www.plankenkoortsers.be

Proberen mag!

Je mag je 3 keer komen ‘proberen’. We vragen wel om je alvast in te schrijven, zodat
we alle gegevens hebben aangezien de ouders niet aanwezig kunnen blijven tijdens
de les. Er hoeft uiteraard pas betaald te worden wanneer je zeker bent dat je blijft.

Vragen?

Kijk eens op onze website of stuur ons een mailtje op info@plankenkoortsers.be

Arlequino

Pulcinella

Pantalone

Il Dottore

Scapino

Van 4j tot 6j

Van 7j tot 9j

Van 10j tot 12j

2 , 3 kleuterklas
e
en 1 leerjaar

2 , 3 , 4 leerjaar

5 , 6 leerjaar en
e
1 middelbaar

2 tot 6 middelbaar

Volwassenen

Elke donderdag van
16u30
tot 17u30

Elke donderdag
van 17u30
tot 18u30

Elke donderdag
van 18u30
tot 20u30

Elke woensdag
van 17u30
tot 20u00

Elke donderdag
van 20u30
tot 23u00

e

e

Met onze allerjongste groep
werken we gedurende de eerste
helft het toneeljaar rond het
durven bewegen op een podium,
zich leren inleven en het leren
observeren aangevuld met wat
stemgebruik.

e

e

e

Met onze tweede jongste groep
werken we gedurende de eerste
helft van het toneeljaar verder
rond het durven bewegen op
een podium, zich leren inleven
en het leren observeren. Stem
en taalgebruik wordt meer
uitgesproken. Kleine tekstjes
Aan de hand van de input en worden gememoriseerd,
fantasie van de kinderen wordt
door de moni's een stuk Aan de hand van de input en
fantasie van de kinderen wordt
geschreven
waarin
elke
Arlequino een rol heeft, door de moni's een stuk
waarin
elke
aangepast aan het eigen niveau geschreven
Pulcinella
een
rol
heeft,
en ervaring van de kinderen.
aangepast aan het eigen niveau
en ervaring van de kinderen.
Tijdens het tweede deel van het
jaar repeteren we voor het Tijdens het tweede deel van het
groepsoptreden eind mei/begin jaar repeteren we voor het
juni, waar we op vrijdag en groepsoptreden eind mei/begin
zaterdagavond samen met de juni, waar we op vrijdag en
Pulcinella en Pantalone onze zaterdagavond
samen met
stukken brengen op het podium. Arlequino en Pantalone onze
stuk brengen op het podium.

e

e

Met onze derde groep werken
we aan tekstkennis, taalvaardigheid, toneeltechnieken
en theaterjargon.
Aan de hand van de input en
fantasie van de kinderen wordt
door de moni's een stuk
geschreven,
waarin
elke
Pantalone een rol heeft,
aangepast aan het eigen niveau
en ervaring.
Tijdens het tweede deel van het
jaar repeteren we voor het
groepsoptreden eind mei/begin
juni, waar we op vrijdag en
zaterdagavond
samen met
Arlequino en Pulcinella onze
stukken brengen op het podium.
Na de Paasvakantie gaan we op
Repetitieweekend samen met Il
Dottore.

Van 13j tot 18j
e

e

Met onze jeugdgroep schrijven
en repeteren we het hele jaar
aan een avondvullend toneelstuk
dat eind mei op de planken
wordt gebracht.
Tijdens het repeteren worden
toneeltechnieken uitgelegd en
ingeoefend om onmiddellijk
toegepast te worden. Theaterjargon wordt aangeleerd en
gebruikt.

Van 18j tot 99j

Scapino is de volwassenengroep
(18+) van Plankenkoorts, en we
brengen
een avondvullend
bestaand toneelstuk.
Daarnaast wordt van Scapino
verwacht zo mogelijk actief mee
te
draaien
in
het
verenigingsleven, door mee te
werken
aan
de
andere
producties, te helpen in de
foyer, aan het decor, de
kostuums, enz...

We gaan twee keer op weekend:
Eerst op Schrijversweekend in
September en nadien op
Repetitieweekend na de Paasvakantie.

www.plankenkoortsers.be
facebook.com/plankenkoorts

