
 

Lesklassen informatie seizoen 2017/2018 
 

Tadaa 
Tadaa is een klas voor kinderen van 6 jaar, om te ontdekken of theater iets voor je is.   
 
Basisklas 
Ben je een nieuwe leerling tussen de 7 en 10 jaar dan start je in een basisklas. Vanaf 9 jaar in 
combinatie met een uur dans. 
 
Opleidingsklas 
Na de basisklassen stroom je door naar een opleidingsklas. Nieuwe leerlingen vanaf 10 jaar starten in 
het 1e leerjaar. Naast een uur toneel krijg je ook een uur dans. In deze leerjaren ga je dieper in op de 
lesstof en nemen rolverdieping, improvisatie, tekst en scènestudie een belangrijke plaats in. 
 
Productieklas 
Zit je in een productie dan werk onder leiding van een regisseur, choreograaf en-of zangrepetitor aan 
een familie-, danstheatervoorstelling of een productie uit de wereld van toneel/literatuur. Er wordt 
veel van je gevraagd want je moet altijd aanwezig zijn en keihard werken. Maar je krijgt er ook veel 
voor terug; een te gekke tijd met de cast en natuurlijk een groot applaus van het publiek.  

Musicalklassen  
Wanneer je goed kunt zingen kun je een proefles volgen voor de musicalklas. Hier leer je spelen, 
dansen en zingen. In de musicaklas 10/12 komen alle facetten van de musical aan bod met aan het 
einde van het seizoen een bijzondere presentatie. In de musicalklas 12+ ligt de focus naast spel en 
dans vooral op je persoonlijke zang/stemontwikkeling, samenzang en solfège. Verder werkt je met 
een uitgebreider musicalrepetoir. Als je mee wilt doen aan de musicalklas 10-12 jaar of 12+ jaar, geef 
je dan op voor de proefles in mei. Je kan je hiervoor aanmelden via miranda@rabarber.net.  
 
Werkplaats 
Na de lesklassen ga je naar de werkplaats 12/13, waar je in diverse blokken les krijgt in spel, dans, 
zang, improviseren en camera-acteren enz. en waar je de laatste 15 weken gaat werken aan een 
korte voorstelling van een half uur. Deze worden aan het eind van het seizoen (juni) in het Studio 33 
jongerenfestival gespeeld. 

Zangklas  
Het volgen van zanglessen is facultatief vanaf 9 jaar. In de zangklas werk je aan de ontwikkeling van 
je eigen stem en het samenklinken van jouw stem met die van anderen. Je krijgt in groepsverband les 
in zang improvisatie en de verschillende muziek(theater) stijlen van klassiek tot pop en van musical 
tot opera komen aan bod.  

Verdiepingsjaren 
Nieuw zijn de verdiepingsjaren. Heb je hier of elders al eens theaterlessen gevolgd of in een 
voorstelling gespeeld? En wil je een seizoen jouw spelkwaliteiten nog meer ontwikkelen? Geef je dan 
op voor een verdiepingsjaar. We bieden deze aan in de leeftijd 13-15 jaar, 16-18 jaar, 18-21 jaar.  
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(voor)opleidingen:  
L.O.T.: Doe jij tenminste havo en zit je volgend seizoen in de laatste klas van de middelbare school, 
dan kun je je opgeven voor de auditie van de Landelijke Oriëntatiecursus Theaterscholen (L.O.T.). 
Tussenjaar: Ben je klaar met de middelbare school, dan kun je je opgeven voor het Tussenjaar, 
waarin je vier dagen in de week les op Rabarber krijg en je wordt voorbereid op de auditie voor een 
van de kunstvakopleidingen. 
Kijk voor meer informatie op www.theatervooropleiding.nl 
TRAC: is dé avond acteeropleiding voor iedereen van 18 tot 30 jaar. Gedurende twee jaar volg je 
twee avonden per week lessen in diverse theaterdisciplines en in het tweede jaar maak je, naast de 
lessen, met je groep een voorstelling. Kijk voor meer informatie op www.trac-acteeropleiding.nl.  
 
English Drama Classes 
Rabarber The Hague is offering English acting classes for children and youngsters. Participants will be 
introduced to various acting techniques through the Rabarber method which has been developed in 
the last thirty years.  You can expect to be learning about  games that stimulate the imagination, 
role-playing, improvisation, text interpretation and lots more. 
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