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...Blijf(t) je
verwonderen!

HET TOLTHEATER is een volwaardige vorm van dagbesteding binnen
Syndion. Syndion ondersteunt mensen
met een handicap zodat zij, met een
goede kwaliteit van leven, gelijkwaardig burger kunnen zijn.
Iedereen heeft zijn of haar unieke
talenten. Binnen het Toltheater
geven we onze spelers de kans zich
te ontplooien en te ontwikkelen tot
volwaardig acteur. Toneel, mime,
dans en muziek zijn terugkomende
onderdelen in onze producties. Dit
gaat gepaard met een aanstekelijk
enthousiasme van alle spelers die met
grote overtuiging gestalte geven aan
hun personages. Hierdoor worden de
toeschouwers iedere keer weer verrast en is het een feest voor iedereen.

DE PRODUCTIEGROEP richt zich
op het maken van voorstellingen
en kleine producties voor externe
opdrachtgevers.
We maken tenminste één grote
voorstelling per jaar. De rollen passen
we aan op de spelers. Doordat alle
spelers nauw worden betrokken bij
de keuzes tijdens het repetitieproces
leren zij hoe theater ontstaat en zijn
vorm krijgt. Ze groeien in assertiviteit
en durven ook solo op toneel te staan.
Op sociaal gebied maken de spelers
veel ontwikkeling door. Hierin worden
individueel grote winsten geboekt en
dit zorgt dat de productiegroep een
hechte groep is geworden.

DE BELEVINGSGROEP
Bij De Belevingsgroep ligt de nadruk
niet op een eindproduct, maar op de
beleving en het persoonlijk ervaren.
Theater hoeft niet alleen een kunstvorm te zijn, maar kan ook ingezet
worden om de persoonlijke ontwikkeling te stimuleren. Met elementair
spel, improviserend spel, bewegingsexpressie en emoties worden zaken
als sociale interactie getraind binnen
spelsituaties. Zelfvertrouwen en zelfredzaamheid nemen toe. Centraal in
deze lessen staan muziek en bewegen.
GEINTERESSEERD?
Het Toltheater heeft de deuren altijd
open staan voor geinteresseerde cliënten. Er kan vrijblijvend contact

worden opgenomen om een keer te komen
kijken. Ook worden er jaarlijks Clinics
georganiseerd.
WILT U ONS BOEKEN
Het Toltheater is te boeken voor
verschillende externe projecten, van
het opvoeren van onze eigen producties tot het geven van workshops op
locatie. Indien nodig leveren wij maatwerk. Wilt u een amuserende opening,
intermezzo of afsluiting bij uw officiële evenement? Neem dan contact met
ons op door middel van de gegevens op
de achterkant van deze folder.
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Toltheater
Boerenstraat 11a
4201 GA Gorinchem
 06-48565143
www.syndion.nl/toltheater
toltheater@syndion.nl
Begeleiders/Theatermakers:
Corine Fortuijn en Glenn Vergoossen
aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag
van 9:00u tot 17:00u.
Toltheater Syndion
@toltheater

