tussen
jaar

Blok 1 - Verkennen

Jouw reis
Persoonlijke route

Niets moet, alles kan
Route binnen Theaterschool Utrecht

Kijken naar kunst
Route buiten Theaterschool Utrecht

Bij de start van het tussenjaar zijn we ten
eerste natuurlijk nieuwsgierig naar jou.
Welke twijfels heb je? Met welke keuzes
worstel je? Wat verwacht je van dit
tussenjaar en wat hoop je te ontdekken? Heb
je speciale wensen of ideeën? Je maakt
kennis met je coach voor het jaar. Al onze
coaches en docenten hebben een
pedagogische achtergrond. Ze begeleiden je
professioneel en helpen je met alle vragen.
Samen kijk je naar de stappen die je tijdens
dit Tussenjaar gaat nemen. Je zoekt een
passende vorm waarin je jouw proces gaat
vastleggen. Het wordt een persoonlijk
document dat je na dit jaar kan helpen bij het
zetten van de volgende stap.

Je laat een lange periode van school, hoge
cijfers halen en goede resultaten boeken
achter je en nu sta je op een punt dat je het
even niet weet. Hoe moet je verder? Welke
keuze moet je maken. Wat wordt er van je
verwacht?
Wij bieden een plek waarin je deze twijfel
mag loslaten. Er moet even niets. Geen
keuzes, geen vastomlijnde plannen. Wij
maken ruimte voor jou. Ruimte om stap voor
stap meer te ontdekken over jezelf, wie je
bent en wat je wilt.
Het enige wat we zeker weten, en wat je
deelt met je medestudenten, is een liefde
voor de podiumkunsten.
Na een uitgebreide kennismaking met elkaar
bieden we dit hele Tussenjaar een gevarieerd
programma van lessen op het gebied van
dans (urban en modern), zang/stem (rap, lied
performance, spoken word) en theater
(improviseren, tekstschrijven, performance,
voorstelling maken).

In deze startfase heeft de theaterschool een
aantal voorstellingen uit het aanbod van de
Nederlandse podiumkunsten geselecteerd
die we bezoeken.
We bespreken de stukken op vorm, stijl en
inhoud en kijken met name ook naar de
lessen die we er voor onszelf uit kunnen
halen. Waar mogelijk organiseren we een
meet en greet, met makers en/of acteurs.
Uiteraard is er de mogelijkheid om met deze
ervaringen verder aan de slag te gaan in de
lessen van het binnenschools programma

Er is geen toelating nodig voor het
Tussenjaar, wel nodigen we je uit voor een
motivatiegesprek.

Reflectie
Ieder blok wordt afgesloten met een reflectiemoment. We blikken terug en delen onze ervaringen. We kijken naar de kennis en vaardigheden die
je hebt opgedaan maar met name ook naar je eigen persoonlijke ontwikkeling. Wat heeft deze eerste periode je opgeleverd? Heb je nieuwe dingen
over jezelf ontdekt? Zijn er vragen of wensen ontstaan die je mee wilt nemen naar het tweede blok.

