


Laat je zien. In de Theaterklas.

Waarom zou je?
Het Amsterdams Lyceum wil zijn leerlingen alle

kansen bieden voor ontplooiing. De Theaterklas

is op dit gebied een snelkookpan.

Want wie er op een podium in slaagt een publiek te

boeien, moet heel wat van zijn eigen vaardigheden

en eigenschappen aanspreken. Veel ervan kun je

trainen. Tijdens het maken van producties word je

je bewust van je eigen lichaam en stem, en oefen

je deze beter in te zetten. 

Je leert je eigen impulsen en ideeën omzetten in

creatieve uitingen. Je ontdekt hoe je spanning en

humor kunt opbouwen. Je leert samenwerken,

omgaan met kritiek en kritiek geven. 

Je schudt plankenkoorts van je af, terwijl je jezelf

blijft en juist meer jezelf wordt. Stuk voor stuk

kwaliteiten die je op talloze andere vlakken ook

van pas zullen komen.

Op de planken!
Ofschoon je veel leert over jezelf, houden we ons ver van therapie. Alle lessen van de

Theaterklas staan steeds in het teken van één duidelijk doel: een voorstelling. Dat is waar

je 2,5 tot 4,5 uur per week aan werkt en die willen we zo sterk mogelijk maken. Maar elke

productie behandelt menselijke en maatschappelijke thema’s en gaat dus ook over jou. Dit

maakt werken aan een voorstelling een onderzoek waarbij je van alles leert en ervaart.
Want we kunnen ons publiek pas iets laten ervaren nadat we dit zelf ook hebben gedaan.

De
blijft je hele leven
een rol spelen

Stilletjes zijn we er heel trots op: onze Theaterklas. Omdat we ernstig vermoeden dat geen enkele andere middelbare onderwijsinstelling

op dit hoge niveau programma’s aanbiedt. Als extra. Je kunt ervoor kiezen. Het hoeft niet. Sterker nog, we hebben niet eens plek

voor iedereen. Toch gaan we je in deze flyer enthousiast maken voor de Theaterklas. Omdat we dit aanbod heel waardevol vinden. 



Wat voor lessen krijg je? Special Projects

De opleiding: Toneel
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De extra opleiding Toneel start nog niet in het eerste jaar. In je eerste twee jaren op Het Amsterdams 

Lyceum kun je deelnemen aan de zogenaamde 10-weekse Trainingen. Hierin kun je ontdekken of 

toneel iets voor je is. Als dit het geval is, kun je daarna auditie doen voor de Toneelklas en het meer-
jarige lesprogramma volgen. 

De Toneelklas begint in het derde jaar en loopt door tot het eindexamen. Deze extra opleiding duurt 

dus 3 jaar waarin je zo’n 11 voorstellingen maakt.

Ofschoon je in de Toneelklas naar een eindproduct
toewerkt, krijg je wel degelijk les in verschillende 

vakken. De technieken die je daarin worden 

aangereikt, staan in het teken van een productie en 

zijn dan ook direct toepasbaar.

In de Toneelklas krijg je stem-, bewegings- en 

acteerlessen. Het eerste lesjaar zul je vooral 

improviseren. In het tweede jaar wordt ook 

gewerkt met zelfgemaakte en bestaande teksten. In 

het derde jaar maak je grote producties.

Afstuderen doe je met een avondvullende voorstelling

die je met je eigen groep maakt. Deze productie zal 

meerdere avonden te zien zijn in bekende theaters 
zoals Ostade A’dam, De Balie of De Brakke Grond. 

Ben je een dancing queen of een prima ballerina? 

Zing je de sterren van de hemel? Of ben je een 

wonder op de mondharmonica? De Theaterklas 

biedt jou een podium.

Naast de opleiding Toneel, worden het hele jaar 

door projecten georganiseerd op het gebied van 

dans, zang en muziek. Binnen deze projecten wordt

gewerkt aan onderdelen van diverse producties. 



De Theaterklas is een begrip
De Theaterklas van Het Amsterdams Lyceum is inmiddels een begrip bij

Kunstvakopleidingen. Zo’n 30% van de leerlingen van de Theaterklas

stroomt hier naar door. Maar ook zij die voor een heel andere richting

kozen, laten regelmatig weten hoeveel plezier ze hebben van de

verworven ‘skills & tools’. 

Iemand die de Theaterklas achter de rug heeft, zul je niet betrappen

op het suf voorlezen van een PowerPointpresentatie en zal prima

uit zijn woorden komen tijdens een elevator pitch. Om maar wat te

noemen.

Niet spelen? Wel passie voor theater?
Doe Theatertechniek!

En een papiertje toe
Je opleiding Theaterklas succesvol afgesloten? Gefeliciteerd!

Dan krijg je een Certificaat. Dit is niet zomaar een papiertje. Veel

vervolgopleidingen weten waar onze Theaterklas voor staat. Voor

opleidingen die dit (nog) niet weten, spreekt het Certificaat zelf ook

boekdelen. Want hierin spreken profs zich uit over jouw vakmanschap.

Vervolgopleidingen worden steeds kritischer in wie ze toelaten.

Leerlingen die tijdens hun middelbare schoolopleiding vrijwillig 850

extra lesuren volgden en aan 10 tot 15 voorstellingen meewerkten,

hebben bij een strenge selectie dan ook gauw een streepje voor.

Meer informatie
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met mevrouw A.E. Drosterij 

020-5747741 en/of de heer R.A.M. Winkel 020-5747691

amsterdamslyceum.nl Valeriusplein 15, 1075 BJ Amsterdam.

Geen theater zonder techniek. Een aparte afdeling binnen de  

Theaterklas is Theatertechniek waar je met licht, geluid en projectie

leert werken en aan decorbouw doet. Anders dan de Toneelklas is dit

geen gestructureerde opleiding. Je bepaalt zelf wat je wilt leren en

hoeveel tijd je hieraan besteedt. Wie hier serieus mee aan de slag gaat,

leert de basis van een serieus vak!




