Theater in één dag

‘Onze Prokkel moest iets worden met een optreden.
Maar wat? En hoe? Het leek ons niet handig om veel
te repeteren. Daarom wilden we alles op één dag doen:
oefenen én uitvoeren.’

Een theatervoorstelling maken in één dag? Het kan! Bedenk van tevoren goed wat je
gaat doen. En denk om slimme trucs. Wat dacht je bijvoorbeeld van een pratende boom?
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Theater in één dag
•

Verzin een makkelijke verhaallijn. Maak veel korte scènes,
dat is overzichtelijk.

•

Gebruik een verhaal dat iedereen kent, bijvoorbeeld een
sprookje, en wijk niet af van het verhaal.

•

Vraag een verteller om het verhaal aan elkaar praten.
De acteurs kunnen binnen het verhaal korte scènes spelen.

‘We hebben een zaaltje gebruikt in een verzorgingshuis. Dat kwam voor iedereen goed uit. Wij hadden
een prachtige locatie én publiek. En de bejaarde
bewoners beleefden een leuke middag.’

•

Zoek een locatie waar zeker publiek is.
Bijvoorbeeld een verzorgingshuis, een
school, een markt of braderie.

•

Op zoek naar een mooi en goedkoop
decor? Projecteer digitale foto’s op de
muur met een beamer.

•

Sommige mensen willen niet toneelspelen,
maar wel iets anders doen. Bijvoorbeeld
kostuums maken, decors bouwen of helpen
met opbouwen en afbreken.

‘Een van de bewoners, een meneer van
80, deed ook mee. Hij speelde mondharmonica.’
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•

Vraag een regisseur die goed kijkt naar de spelers en naar hun
mogelijkheden.

•

Zoek mensen die goed kunnen omgaan met onverwachte
situaties.

•

Iemand die de tekst niet meer weet? Of is vergeten wat er
moet gebeuren? Zet per scene een coach in die kan helpen.
De coach kan op het toneel staan, bijvoorbeeld verkleed als
een boom of een vaas bloemen.

‘Ook buurtbewoners maakten van de uitnodiging
gebruik en kwamen langs. Samen een hele dag bezig
zijn, eten, spelen: je leert veel van elkaar.’
VARIATIES
op een markt of braderie
* Straatoptreden
voorstelling waarbij het publiek meedoet
* Een
vormen van theater, zoals bewegingstheater,
* Andere
een clownerie of een modeshow
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