
start
cursus

30 sept &
25 nov!

voor kinderen en volwassenen

treed in de voetsporen van dissus



Grijp je kans en treed in  
de voetsporen van dissus!

30 september gaat Kwatta DoeHetZelfTheater  
weer van start. Het cursusaanbod van Kwatta waarin 
onder begeleiding van een professionele regisseur 
wordt toegewerkt naar een voorstelling.  
 
De cursussen lopen parallel aan de tournees van  
de Kwattavoorstellingen en staan dit najaar volledig  
in het teken van de nieuwe grote zaal voorstelling  
DISSUS, verdwaal mee in de Odyssee.  
Een voorstelling in samenwerking met Het Gelders 
Orkest, naar het gelijknamige boek van Simon van  
der Geest, bekroond met de Gouden Griffel 2011.

Word ook een held en geef je nu op voor  
deze unieke cursus.  
Je gaat tijdens de cursus onder andere een kijkje  
nemen achter de schermen en ontmoet de acteurs.  

Je krijgt bovendien een kaartje voor de  
feestelijke première in de Stadsschouwburg 

Nijmegen. Deze ervaringen kan je 
gebruiken om een eigen voorstelling  
te maken die uiteraard in première  
gaat in Het Badhuis.

Gratis 
naar de première van dissus!

Dissus:  
Zat ik daar 
in elkaar gedoken 
met een plakzwembroek  
op mijn enkels 
te rillen op de koude bril 
en ik dacht 
wat ik echt 
wat ik nu echt wil, 
 
Dat ik de held was, 
de held van het verhaal  
en dat we vet verdwalen... 



kwatta doe het zelf theater

De cursussen bij DISSUS, verdwaal  
mee in de Odysee starten op  
30 september en 25 november 2014 
Locatie: Het Badhuis 

Kindercursus Dissus 10-12 jaar 
10 bijeenkomsten + presentatieweekend
Dinsdag 30 september 
elke di 16.45 - 18.00 uur
Kosten:  € 150,-
Regie: Agnes Bergmeijer

Volwassencursus Dissus 
10 bijeenkomsten + presentatieweekend
Dinsdag 25 november   
elke di 19.15 - 21.00 uur
Kosten:  € 225,-
Regie: Annelies van Wieringen

Er is plek voor maximaal 15 deelnemers, dus  
reageer snel! Stuur een mail naar thekla@kwatta.info 
en ontvang het online inschrijfformulier.

sta zelf op het toneel!


