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Wat is Toltheater?
Wie houdt er nu niet van toneel? Een heerlijke
komedie, of juist een tragedie met een verdrietig einde. Bij het Toltheater krijgen spelers de
kans zich te ontplooien. Zij kunnen zich ontwikkelen tot volwaardig toneelspelers. Waarbij dans, mime, muziek en toneel
terugkerende onderdelen zijn in alle voorstellingen.

Voorstellingen
Het Toltheater onderscheidt zich in twee groepen:
de productiegroep en de belevingsgroep. In de productiegroep wordt er op maandag en dinsdag gewerkt aan theatervoorstellingen. De voorstellingen
zijn vaak in de avonduren en in het weekend. Alle
spelers van de productiegroep hebben ook elders
nog een werkplek. Dit is heel goed te combineren.
Bij belevingsgroep staat muziek, beweging en het
uitspelen van rollenspellen centraal. Het doel is gericht op het beleven van theater in al zijn vormen.
Er wordt gewerkt met diverse expressievormen.
De belevingsgroep is alleen op vrijdag aanwezig.
Er worden dan workshops gegeven die steeds een
aantal weken (13) duren. Ook deze plek is goed te
combineren met een andere dagbestedingplek.

Volg ons!
www.facebook.com/toltheater
Het team bestaat uit twee enthousiaste begeleiders/theatermakers die de spelers kunnen ondersteunen, maar die hen ook prikkelen om uit te groeien tot volwaardige
acteurs. Kom vooral ook eens een kijkje nemen
bij een van onze voorstellingen. Komt dat zien!

Speler bij het Toltheater?
Durf jij jezelf te laten zien op toneel? Hou je van toneel, dansen en theater maken? Of heb je zin om dit
te leren? Je kunt je vrijblijvend aanmelden bij het
Cliëntservicebureau van Syndion. Uiteraard kun je
eerst gewoon eens een kijkje bij ons komen nemen.
In overleg met jou bespreken we of deze werkplek
goed bij je past. We starten – in elk geval voor
de productiegroep - altijd met een stageperiode.

Leren acteren?
Neem dan contact op met het
Cliëntservicebureau van Syndion:
clientservicebureau@syndion.nl of
0183-651155 (bereikbaar van
maandag – vrijdag tussen 9.00 – 17.00 uur).
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