
Theaterworkshop en toneelclub

In onze contacten met Mozaïek ontstond het idee om een keer een (kinder-)voorstelling te maken en
dan op te voeren in het theater van Mozaïek. De voorstelling is dan voor onze leden met aanhang en 
voor  bewoners van Mozaïek met hun kinderen en(achter-)kleinkinderen. Een mooi voorbeeld van 
samenwerking. 

Om te kijken of we voldoende enthousiaste mensen in onze buurt hebben die mee willen doen aan 
zo´n toneeluitvoering, starten we met een theaterworkshop  op dinsdag 10 april in de Ludinge. We 
beginnen dan om 19.30 uur en deze workshop zal onder  leiding staan van Tineke van Stipriaan. Zij is 
ook bereid om de regie van het toneelstuk op zich te nemen.  Zij stelt zich hieronder even voor en 
vertelt iets over de inhoud van de workshop.

Opgave voor deze workshop graag vóór dinsdag 3 april en kan bij:
Corry de Wit
Tel. 050-4094158
Email: corrydewit@ziggo.nl

Theaterworkshop 10 april

Mijn naam is Tineke van Stipriaan. In 2011 werd ik gegrepen door het toneelspelen. Naast het spelen 
in verschillende voorstellingen, volg ik ook allerlei cursussen en workshops. Momenteel doe ik de 
regieopleiding in Groningen. 

Voor deze workshop heb ik gekozen voor twee belangrijke thema’s; het werken met emoties en het 
werken met status. De basisemoties zijn blij, bang, boos en bedroefd. Je kunt een heel klein beetje 
bang zijn of euforisch van blijdschap. Dat moet je op toneel kunnen en durven tonen. Er zijn allemaal 
leuke spelletjes en opdrachten om daar mee te leren werken. 

Status is ook zo’n heerlijk onderwerp om mee te spelen. Sommige mensen hebben een natuurlijk 
overwicht, ze kunnen anderen alles laten doen, ze hebben een hoge status. Anderen zijn altijd een 
beetje verlegen, zouden het liefst onzichtbaar zijn of worden sowieso nooit opgemerkt, een lage 
status. Als acteur moet je beide rollen kunnen spelen, wat je eigen voorkeur ook is. Dat kan heel 
verrassende resultaten opleveren. 

Voor deze workshop hoef je geen ervaring met toneelspelen te hebben.
Ik heb er enorm veel zin in!


