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Programma Toneelschool  
 
 
Gratis kaarten voor de voorstellingen en 
presentaties van het filmonderwijs zijn af te 
halen bij de informatietafel van de 
Toneelschool. Daar hoor je ook wat waar 
plaatsvindt én er is gelegenheid studenten 
en docenten te spreken. 
 
 
Informatierondes opleiding 
 
Deze rondes sluiten aan op de voor- 
stellingen en presentaties van het 
filmonderwijs. 
 
10.45 uur 
12.00 uur 
13.15 uur 
14.30 uur 
 
 
Voorstellingen 
 
Het maken van eigen voorstellingen hoort 
bij het vaste programma van ArtEZ Toneel- 
school. Daaruit zijn voor de Open Dag drie 
korte voorstellingen geselecteerd. 
 
10.15 uur Fancy Fair 
11.30 uur Fancy Fair 
12.45 uur A very cliché feminine play 
14.00 uur  Party Time! 
 
 
Presentaties Filmonderwijs 
11.30 uur 
12.45 uur 
 
Het tweede jaar krijgt les in acteren voor de 
camera. Aansluitend op deze acteerlessen 
maken de studenten een korte film 
geregisseerd door een student van de 
Nederlandse Film en Televisie Academie.  
Te zien zijn twee korte films. 
 

 
 
Fancy Fair 
Condition humaine 
 
Spel: Joy Delima, Ilse Geilen, Sebastián 
Mrkvicka, Harun Balci, Arne Luiting 
 
Begeleiding: Loek de Bakker 
  
 
 
A very cliché feminine play  
(About Simone de Beauvoir and books 
and stuff) 
 
Spel: Hanneke van der Paardt, Carina de 
Vroome, Julia Lammerts, Nimuë Walraven 
 
Begeleiding: Lizzy Timmers 
 
 
 
Party Time! 
naar het stuk van Harold Pinter 
 
Spel: Bram Walter, Romijn Scholten, Tijn 
Panis, Judith Schuur, Julia Lammerts, 
Alexander Schuitema, Ilse Geilen 
 
Begeleiding: Matthijs IJgosse 
 

Programma  Docent 
Theater 
 
 
Er zijn 5 informatierondes waarbij je op elk 
moment kunt aanhaken. Daarnaast is er bij de 
informatietafel van Docent Theater doorlopend 
gelegenheid om studenten en docenten te 
spreken. 
 
Inforonde 1 

10.15 zaal 3 Presentatie 2e jaars 
10.45 studio 4 Uitleg programma 

eerste jaar  
11.00 studio 5 Expo werkveld  

 
Inforonde 2 

11.30 zaal 3 Presentatie 2e jaars 
12.00 studio 4 Uitleg programma 

eerste jaar  
12.15 studio 5 Expo werkveld  

 
Inforonde 3 

12.45 zaal 3 Presentatie 2e jaars 
13.15 studio 4 Uitleg programma 

eerste jaar  
13.30 studio 5 Expo werkveld  

 
Inforonde 4 

14.00 zaal 3 Presentatie 2e jaars 
14.30 studio 4 Uitleg programma 

eerste jaar  
14.45 studio 5 Expo werkveld  

 
Inforonde 5 

15.15 zaal 3 Presentatie 2e jaars 
 
 

 
 
 
Presentatie 2e jaars - Zaal 3  
 
In het tweede jaar maken de studenten een 
ensemblevoorstelling, waarin ze het maken 
van een theaterproductie van A tot Z 
ervaren. Dit jaar is er in twee groepen 
gewerkt. Eén groep speelt Zwart Dier, waar 
je enkele scènes van ziet. De andere groep 
speelt enkele scènes uit WIJ; zij spelen 
samen met Klare Taal, een theatergroep van 
verstandelijk beperkten. 
 
 
 
Uitleg programma eerste jaar – studio 4 
 
Studenten van het eerste jaar leggen aan de 
hand van korte voorbeelden uit hoe het 
curriculum van jaar één er uit ziet. 
 
 
 
Expo Werkveld - studio 5 
De vierdejaars studenten hebben door 
middel van diverse collages een beeld 
geschetst van het werkveld waarin zij 
terechtkomen. 


