opleiding
regie!

Ben je een gepassioneerd toneelspeler maar lonkt
ook die regiestoel? Ben je meer een theatermaker
dan enkel maar -speler? Goesting om je eigen
theatertaal te creëeren, zowel in het analyseren
van teksten en voorstellingen als in je eigen
enscenering van een stuk?
STAP biedt opnieuw een 3-jarige opleiding
theaterregie aan. Heb je toneel gevolgd in het
DKO, heb je al heel wat speelervaring of wil je je
regiepraktijk verder verdiepen? Schrijf je dan nu
in voor het oriëntatiegesprek bij aanvang van deze
boeiende cursus, door een e-mail te sturen naar
info@staproeselare.be!

stedelijke academie
voor podiumkunsten
meenseheirweg 20
roeselare
051 26 17 40
www.staproeselare.be
info@staproeselare.be

tweewekelijkse lessen in
Roeselare op zaterdag
van 9.30 uur tot 13.30 uur
vanaf 5 september 2020

Drie jaar lang word je ondergedompeld in alle facetten
van de regie. Via workshops en 2 masterclasses, het gratis
bijwonen en analyseren van 3 voorstellingen in De Spil,
gesprekken met professionele regisseurs en intense sessies
acteursregie, ... ontwikkel je een eigen signatuur in een
volledig zelf gemaakte theatervoorstelling.
Je wordt drie jaar lang opgevolgd en begeleid door dezelfde
professionele coach. En het regieteam van STAP (Martine
Geerinckx en Gino Debeyne) wordt versterkt:
in september 2020 start Tom Ternest voor het eerst aan een
driejarig parcours, wie weet wel met jou?!
Sinds zijn afstuderen aan het conservatorium Antwerpen,
richting Toneel Dora van der Groen in 2003, speelt Tom Ternest
(°Roeselare) in zeer diverse theater- en televisieprojecten.
Hij was medeoprichter van theatermakery Het Eenzame Westen
waarbij hij speelt, regisseert en ondertussen de algemene
artistieke coördinatie op zich neemt. Zijn vele regies, voor zowel
professionele als liefhebbersgroepen, variëren van intieme
vertellingen tot groots opgezette participatieve en sociaal-artistieke
theatervoorstellingen, zowel in de reguliere schouwburg als op
bijzondere locaties. En nu staat hij te popelen om zijn ondertussen
vergaarde ervaring en kennis met jou te delen!

