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Beste lezer, 
 
Voor je ligt de studiegids van Theaterschool Zone1380 Zone1380! 
 
Theaterschool Zone1380 is dé (jeugd)theaterschool in Weesp voor jong en oud(er). Wij 
geloven dat bezig zijn met theater, kunst en cultuur in het algemeen het ontwikkelen van de 
eigen identiteit en creativiteit ondersteunt. In onze visie heeft iedereen een talent en wij 
helpen hen met veel plezier om dat talent te ontdekken en te ontwikkelen. 

We bestaan sinds 2011 en zijn de afgelopen jaren uitgegroeid tot een creatieve broedplaats 
voor de omgeving Amsterdam/'t Gooi. In ons mooie, sfeervolle pand in de binnenstad van 
Weesp geven wij lessen aan vele verschillende groepen. We hebben een geweldig team van 
professionele, enthousiaste docenten, regisseurs en medewerkers. 
 
(Jeugd)theaterschool 
De (jeugd)theaterschool is voor iedereen van 6 t/m 22 jaar die houdt van toneelspelen, 
acteren, theater maken, improviseren. Als leerling van de (jeugd)theaterschool heb je van 
september t/m juni één keer in de week les. Ieder jaar wordt afgesloten met een voorstelling 
in een echt theater. Daarnaast bezoeken we met de groep ook een voorstelling.  
 
Vooropleiding Zone1380  
Vooropleiding Zone1380 is een vooropleiding voor ambitieuze, leergierige jongeren (16 t/m 
26 jaar) die zich breed willen oriënteren en experimenteren binnen verschillende theater 
disciplines. Wij helpen bij het ontwikkelen van talent(en) door middel van een vakkenpakket 
aan te bieden met veel verschillende vakken zoals cabaret, schrijven, theater maken, 
beweging, doceren, dramaturgie, acteurstraining, performance en mime. Daarnaast bieden 
wij ook begeleiding en auditie training aan voor studenten die auditie willen doen bij hbo-
kunstvakopleidingen.  
 
De vooropleiding is een 1-jarige traject van 3 lesdagen per week (ma/di/wo). Wij zijn 
CRKBO-erkend en bestaat sinds 2013. De afgelopen jaren zijn er al veel studenten opgeleid 
die inmiddels zijn aangenomen op de hbo-toneelscholen of andere hbo-kunstvakopleidingen.  
 
Toneelgroep Weesp 
Toneelgroep Weesp is hét amateurgezelschap voor volwassenen in Weesp. Het jaar begint 
met spellessen en veel improvisatie opdrachten en uiteindelijk werken we toe naar een 
voorstelling. Eerdere producties van Toneelgroep Weesp zijn: ‘Uitgekleed’ ‘Hartenkoning’ 
‘Antigone’ en ‘Zusters’. 
 
In seizoen 2022/2023 gaan we er natuurlijk weer tegenaan. 
We wensen iedereen een geweldig cursusjaar!
 
Madelief Klunder 





(JEUGD)THEATERSCHOOL 

De (jeugd)theaterschool is voor iedereen van 6 t/m 22 jaar die houdt van toneelspelen, 
acteren, theater maken, improviseren. Als leerling van de (jeugd)theaterschool heb je van 
september t/m juni één keer in de week les. Ieder jaar wordt afgesloten met een voorstelling 
in een echt theater. Daarnaast bezoeken we met de groep ook een voorstelling.  
 
Onze (jeugd)theaterschool werkt met fantastische docenten. Ieder seizoen wordt er een 
verdeling gemaakt van welke docent welke groep gaat lesgeven.

 
Docenten (jeugd)theaterschool  
Janice Slot studeerde af als dramadocent aan Artez en vervolgens aan de Mime-opleiding in 
Amsterdam. Ze werkte onder andere bij het Nationale Theater, regisseerde diverse grote 
producties voor theatergezelschappen en geeft workshops in spel en mime. Ook geeft Janice 
presentatietechnieken en regisseerde ze diverse stukken bij Theatergroep Blauwe Maandag. 

Pieter van Boort is acteur, regisseur, theatermaker en speldocent. Voor Pieter is spelplezier 
en een veilige omgeving essentieel om theater te kunnen maken. Als theatermaker gaat hij 
graag het experiment aan en houdt ervan de grenzen op te rekken op zoek naar interessante 
en onverwachte invalshoeken. Eerder was Pieter hoofddocent bij MusicalCamp, artistiek 
directeur bij Stichting Loods4 in Flevoland en medeoprichter van Theaterhuis Zuid in 
Brabant. 
 
Ellen Kooijman werd samen met haar tweelingzus geboren in Leeuwarden. Ze groeide op in 
een boot tegenover een bos en is daarom een enorme dierenvriend. Ze studeerde aan de 
PABO-opleiding en Docent Theater. Inmiddels werkt Ellen, naast voor Zone1380, ook bij 
jeugdtheater De Krakeling. Per seizoen worden de docenten verdeeld over de groepen.  

 



Mini | 6 t/m 8 jaar
De mini’s is laagdrempelige toneelklas voor onze jongste leerlingen. Zij krijgen o.a. les in 
spel, beweging en improvisatie. De nadruk wordt gelegd op spelplezier en creativiteit.  
Voor de meeste leerlingen is dit een speelse manier om kennis te maken met theater en 
toneelspelen, en is het spelen in de voorstelling aan het einde van het lesseizoen een 
geweldige ervaring!
 
Concrete leerdoelen:
De leerling kan…
- in het hier en nu van de spelsituatie handelen en 
tekstzeggen;
- een voorgenomen doelstelling nastreven tijdens 
spel;
- impulsen bij zichzelf registreren en spelen met/
vanuit die impulsen;
- samenspelen: impulsen geven en reageren op 
impulsen van één of meerdere medespelers;
- van zijn/haar hele lijf gebruik maken om innerlijke beleving expressief te maken;
- spelaanwijzingen opvolgen;
- concentratie en zintuiglijke waarneming;
- Reproduceren. 

 
Junioren jaren | 9 t/m 12 jaar  
De junioren jaren is een stapje hoger dan de mini’s. 
Dit zijn theaterlessen voor iedereen die houdt van 
acteren en er meer over wilt leren! Je krijgt o.a. les 
in spel, beweging en improvisatie. De nadruk wordt 
gelegd op spelplezier en creativiteit en 
samenwerken.  
 
Concrete leerdoelen:
De leerling kan
- geconcentreerd spelen;
- in het hier en nu van de spelsituatie handelen en tekstzeggen.
- een voorgenomen doelstelling nastreven tijdens spel.
- impulsen bij zichzelf registreren en spelen met/vanuit die impulsen.
- samenspelen: impulsen geven en reageren op impulsen van één of meerdere medespelers.
- van zijn hele lijf gebruik maken om innerlijke beleving expressief te maken.
- een conflict aangaan tijdens spel.
- spelaanwijzingen opvolgen.
- concentratie en zintuiglijke waarneming.
- tekst memoriseren.
- Reproduceren. 
 



Theaterklas 1 | 13 t/m 16 jaar 
Heb je al wat jaren ervaring bij de junioren opgedaan ben je klaar voor een volgende stap? 
Dan mag je naar Theaterklas 1. In deze klas zijn de lessen intensiever en leer je over het 
vak. Natuurlijk sluiten we het jaar af met een eindvoorstelling en bezoek je een voorstelling.  

De leerling kan..  
- geconcentreerd spelen;
- een rol spelen in een scène/presentatie;
- zich concentreren op datgene wat voor de scene belangrijk is;
- zijn/haar verbeelding hanteren in spelsituaties/verbeeld situaties;
- samenspelen, impulsen geven en reageren op impulsen van de medespeler(s);
- de theorie van tekstbehandeling hanteren;
- spelaanwijzingen opvolgen;
- een scene indelen in een heden en doelstellingen;
- een fictieve en persoonlijke doelstelling geven aan de te spelen scène; 

1. Technische vaardigheid:
- Het omgaan met ritme, klank, detail, articulatie, coördinatie, aanleg voor de
beroepspraktijk toereikende beweging- en stem kwaliteit – het kunnen werken op
verschillende concentratieniveaus 

2. Artistieke aanleg:
- Het vermogen tot transformeren
- Authenticiteit, verbeelding/fantasie en waarachtigheid
- Klank- en tekstgevoeligheid en muzikaliteit
- Oorspronkelijkheid, nieuwsgierigheid en 
smaak 

3. Leerbaarheid:
- Het intelligent kunnen omgaan met 
aanwijzingen
- Het begrijpen en kunnen toepassen van 
opdrachten – samenspel  

4. Auditietraining (optioneel)
- Gewerkt wordt aan de individuele 
audities. Monologen, liedpresentaties,
scenes, voordracht e.d. 



Theaterklas 2 | 17 t/m 22 jaar  
Jaartje Theaterklas 1 achter de rug, en ben je oud genoeg voor Theaterklas 2? Of heb je 
ergens anders al ervaring opgedaan? Dan is Theaterklas 2 dé plek om je ambities en 
talenten (nog) meer te ontwikkelen. In deze klas volg je (nog) intensievere spellessen, en 
werk je toe naar een grotere eindproductie. 
 
De leerling kan..  
- geconcentreerd spelen;
- een rol spelen in een scène/presentatie;
- zich concentreren op datgene wat voor de 
scene belangrijk is;
- zijn/haar verbeelding hanteren in 
spelsituaties/verbeeld situaties;
- samenspelen, impulsen geven en reageren 
op impulsen van de medespeler(s);
- de theorie van tekstbehandeling hanteren;
- spelaanwijzingen opvolgen;
- een scene indelen in een heden en 
doelstellingen;
- een fictieve en persoonlijke doelstelling geven 
aan de te spelen scène; 

1. Technische vaardigheid:
- Het omgaan met ritme, klank, detail, articulatie, coördinatie, aanleg voor de
beroepspraktijk toereikende beweging- en stem kwaliteit – het kunnen werken op
verschillende concentratieniveaus 

2. Artistieke aanleg:
- Het vermogen tot transformeren
- Authenticiteit, verbeelding/fantasie en waarachtigheid
- Klank- en tekstgevoeligheid en muzikaliteit
- Oorspronkelijkheid, nieuwsgierigheid en smaak 

3. Leerbaarheid:
- Het intelligent kunnen omgaan met aanwijzingen
- Het begrijpen en kunnen toepassen van opdrachten – samenspel  

4. Auditietraining (optioneel)
- Gewerkt wordt aan de individuele audities. Monologen, liedpresentaties,
scenes, voordracht e.d.
 
 
 
 

 
 
 



Data en tijden toneelcursussen van lesjaar 2022/2023 
Wij hebben verschillende groepen op verschillende dagen en tijden. Kijk vooral welke dag en 
tijd voor je (kind) het beste uitkomt. Deze dag moet je aangeven op het inschrijfformulier. We 
houden de groepen klein om kwaliteit te kunnen waarborgen. Dus vol = vol. 

Plaatsing in een groep
Leerlingen worden in eerste instantie geplaatst in een klas op basis van hun
leeftijd en daarnaast op basis van aanleg, ervaring en leerbaarheid. Voor de Mini's tot
en met de Theaterklassen hoef je geen auditie te doen. Iedereen is welkom om mee te
doen met een gratis proefles of een van de eerste lessen van het seizoen kennis te
komen maken. Onze docenten bepalen n.a.v. deze les in welke groep een leerling het
meeste op zijn of haar plek is. 

De Mini’s | Voor kinderen van 6 t/m 8 jaar 
Woensdag | 15:00 tot 16:00 uur (Mini A) 
Vrijdag | 15:00 tot 16:00 uur (Mini B) nieuw!  
 
De Junior jaren | Voor kinderen van 9 t/m 12 jaar 
Maandag | 16:15 tot 17:30 uur (Junior A) 
Dinsdag | 16:15 tot 17:30 uur (Junior B) 
Woensdag | 16:15 tot 17:30 uur (Junior C) 
Donderdag | 16:15 tot 17:30 uur (Junior D) 
Vrijdag | 16:15 tot 17:30 uur (Junior E) nieuw!  

Theaterklassen | Voor jongeren vanaf 13 jaar 
Theaterklas 1 voor jongeren van 13 t/m 16 jaar
Dinsdag | 18:30 tot 20:30 uur  

Theaterklas 2 voor jongeren van 17 t/m 22 jaar 
Zaterdag 10:00 tot 12:00 uur  
 
Kosten (jeugd)theaterschool 
(o.b.v. 35 lessen en inclusief de extra’s zoals voorstellingsbezoek of materialen.) 

De Mini’s, theaterles voor kinderen van 6 t/m 8 jaar
€ 520,- per lesjaar 

De Juniorjaren, theaterles voor kinderen van 9 t/m 12 jaar
€ 570,- per lesjaar
 
De Theaterklassen, theaterles voor jongeren van 13 t/m 22 jaar
€ 770,- per lesjaar
 



Studievoortgang leerlingen
Alle leerlingen van Zone 1380 ontvangen een evaluatie aan het eind van het cursusjaar.
Voor iedere discipline zijn lesdoelen geformuleerd op basis waarvan de leerling zal worden 
beoordeeld. Ook de tussentijdse voortgang zal worden gedocumenteerd door de docenten 
en zijn ter inzage op verzoek. Aan het eind van het jaar zal blijken of de leerling kan 
doorstromen naar het volgende leerjaar. Het kan zijn dat een leerling op basis van de 
resultaten een leerjaar beter opnieuw kan doen. De communicatie en begeleiding daarvan 
vindt voor de jonge leerlingen uiteraard op speelse wijze plaats en in overleg met de leerling 
en de ouders/verzorgers. 

Voorstellingen
Ieder cursusjaar theater speelt een eigen voorstelling of presentatie. Richting de
première kan het zijn dat er extra gerepeteerd dient te worden. Met de repetities wordt
altijd rekening gehouden met leerlingen die eindexamens hebben op de middelbare
school. We verwachten wel dat leerlingen aanwezig zijn bij alle repetities, en voortijdig
aangeven bijvoorbeeld een kleinere rol te willen ivm hun examens. 

Vakanties
Wij houden de schoolvakanties aan van regio Noord. Soms verschillen basisscholen in
bepaalde vakanties zoals de meivakantie, dan overleggen we in de groepsapp of we
toch les hebben. We geven les van september tot de voorstelling in juni. 

Castingbureaus 
Wij worden regelmatig gevraagd om bij te dragen aan culturele projecten met onze
leerlingen en cursisten en krijgen vaak tips van castings voor film en televisie. De
docent zal de groep er van op de hoogte stellen als er een aanvraag is.
 
Klachtenprocedure en vertrouwenspersoon
Dagelijks doen wij er alles aan om onze cursisten zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Mocht er toch een ontevredenheid ontstaan, dan zullen wij ons best doen dit naar
tevredenheid op te lossen. Klachten worden geregistreerd en voor een periode van 24
maanden bewaard. Het klachtenformulier kunt u vinden op onze website.
 
Alle op papier gezette klachten worden door beide partijen vertrouwelijk behandeld
en bijgehouden in onze database. Mocht er omwille nader onderzoek meer tijd nodig zijn, 
dan ontvangt u hierover bericht en wordt u geïnformeerd over de tijd die nodig is om uw 
klacht te behandelen en onderzoeken. Dit bericht ontvangt u binnen 4 weken. Als u met de
oplossing van uw klacht akkoord gaat, wordt de klacht afgerond. 

Als u daarna nog van mening bent dat uw klacht in onvoldoende mate is behandeld
resp. opgelost, dan kunt u de bemiddeling inroepen via een onpartijdige derde, te
weten mevrouw Tineke Booij. Telefoonnummer: 06 54727753 of per e-mail:
tineke@wsp.nl. Het oordeel van mevrouw Booij is voor beide partijen bindend.
Eventuele consequenties zullen door Zone1380 snel worden afgehandeld. Binnen
onze organisatie is Mirjam Klaphake onze vertrouwenspersoon. Haar telefoonnummer is:  06 
40331079  
 



Adressen en telefoonnummers  
Adres: Achtergracht 13, 1381 BK te Weesp
Algemeen e-mailadres theaterschool: info@zone1380.nl
Algemeen telefoonnummer: 06-16059435
Contactpersoon: Madelief Klunder
madelief@zone1380.nl | 06 16059435  

Voor vragen tijdens het cursusjaar over de lessen/voorstelling en ziekmeldingen: 
Graag direct contact met de docent. Aan het begin van het lesjaar wordt er een appgroep 
aangemaakt voor de groep waarin er gecommuniceerd kan worden met de docent en 
leerlingen/ouders. Als de vraag onbeantwoord blijft, mag de vraag uiteraard worden gesteld 
aan Madelief. 
 

 
Onze cursusvoorwaarden en huishoudelijk reglement Stichting Theaterschool Zone 1380 
kunt u vinden in het laatste hoofdstuk van deze studiegids.





Vooropleiding Theater Zone1380  
He, leergierige theaterliefhebber! Wil jij van theater van vak maken en wil je daar hulp bij? 
Onze vooropleiding staat voor onderzoeken en ontwikkelen van je eigen signatuur, talenten 
en vakmanschap. We willen je graag kennis laten maken veel verschillende kanten van 
theater. Daarom krijg je bij ons veel diverse theatervakken. De vakken die wij aanbieden zijn 
bijvoorbeeld theatermaken, schrijven, doceren, cabaret, improvisatie, mime, acteurstraining 
en performance. Daarnaast zijn er ook theorievakken als dramaturgie en repertoirekennis. Je 
krijgt les van professionele docenten uit de theaterwereld.

Begeleiding bij audities voor hbo-kunstvakonderwijs  
Sommige studenten besluiten om auditie doen toen voor het voor het hbo-
kunstvakonderwijs. Als je deze keuze maakt, bieden wij je intensieve begeleiding bij het 
voorbereiden van de auditie. De vooropleiding bestaat sinds 2013 en heeft de afgelopen 
jaren al heel veel studenten opgeleid die zijn aangenomen op de hbo-toneelscholen of 
andere hbo-kunstopleidingen. Studenten van onze eerste jaren zijn inmiddels al 
afgestudeerd aan de toneelschool of hebben nu hun eigen theatergezelschap, 
cabaretvoorstelling, geven les of zijn al regelmatig in films en theaterproducties te zien. 
 
Wij zijn een CRKBO-erkende opleiding en zijn dus geregistreerd in het register kort 
beroepsonderwijs. Vooropleiding Theater Zone1380 is bedoeld als een tussenjaar.

 
Studieprogramma 
Je krijgt ieder lesblok (van 7 weken) verschillende vakken. Halverwege het jaar geef je een 
presentatie voor publiek en we sluiten het jaar af met een afstudeervoorstelling. Ook ga je 
samen met de klas naar twee voorstellingen, krijg je hulp bij eventuele castings en houden 
we de audities en open dagen van de HBO toneelscholen goed in de gaten. Je hebt een 
vaste mentor die 1 op 1 met jou een plan uitstippelt voor jouw ambities, je ontwikkeling
en je doelstellingen. Daarnaast ben je natuurlijk welkom om eigen initiatieven te ontwikkelen. 
 
Zie hieronder twee roosters van studiejaar 2021-2022. De opleiding van toen vier dagen in 
de week. In studiejaar 2022-2023 zijn dat er drie. Zo heb je nog tijd voor een (bij)baan.  

 



Vakken & docenten 
Ons vakkenpakket is met veel aandacht opgebouwd, alle vakken in het rooster zijn 
zorgvuldig op elkaar afgestemd. Of je nu acteur, theatermaker of cabaretier wilt worden; al 
deze vakken dragen bij aan je ontwikkeling en bieden je de kans om je te ontwikkelen op 
deze disciplines. Bovendien zijn deze vakken ook de vakken die je krijgt op de diverse HBO-
toneelscholen en kunstopleidingen.  

Vakken en docenten van studiejaar 2021-2022 
Het rooster wordt na ieder studiejaar iets aangepast naar beschikbaarheid.  
 
Tekst en Spel | Lieke-Rosa Altink 
Improvisatie | Steef Verheijen  
Theatermaken | René van Zinnicq Bergmann  
Performance | Luit Bakker 
Cabaret | Anne van Rijn  
Liedschrijven en -performance | Anne van Rijn  
Camera-acteren auditietraining | Roos Netjes 
Zang- en Stemles | Nadeche Laumen  
Afrikaanse dans | John Kayongo  
Mime | Judith Hazeleger 
Mime | Rob Smolenberg  
Beweging | Anne Katic 
Maskerspel | Frans Krom 
Dramaturgie | Bente van Arkel  
Schrijven | Titia Rieter 
Repertoirekennis | Madelief Klunder 
Masterclass Camera-acteren | Matthijs van de Sande Bakhuyzen  
Masterclass Cabaret | Karin Bloemen  
Makers afstudeervoorstelling MAG IK EVEN? | Luit Bakker, René van Zinnicq Bergmann, 
Ramon Chatrer, Enzo Coenen en Steef Verheijen. 



Auditie/kennismaking 
Wij nemen audities af met meerdere auditanten tegelijk. De audities zijn dus niet individueel. 
Wat we willen bereiken met de auditie is jou een zo goed mogelijk beeld geven van de onze 
Vooropleiding Theater Zone1380. Daarnaast zijn we natuurlijk benieuwd wie je bent als 
speler/maker of onderzoeker. Dat mag ook namelijk, dat je nog niet precies weet waar je 
kracht ligt en dat juist op wilt onderzoeken.  
 
Voor je auditie: 
Ter voorbereiding op je auditie bereid je thuis een monoloog voor óf maakt je zelf materiaal 
waar je auditie mee kan doen. Bijvoorbeeld een (eigen) lied, performance of scène. Ter 
inspiratie sturen wij je wat monologen toe waar je uit mag kiezen. Als je een andere 
monoloog wilt spelen kan dat ook. De presentatie van je monoloog/scène/lied/performance 
duurt maximaal 5 minuten. 

Tijdens je auditie: 
Tijdens je auditie werk je met één of meerdere hoofddocenten. Je gaat met de groep aan de 
slag in een improvisatieopdracht en laat je zien wat je thuis hebt voorbereid. Daarnaast 
houden we een gesprekje over jouw ambities en ideeën. Tijdens dit gesprek kun je natuurlijk 
ook al je vragen stellen die je (nog) hebt over de opleiding.  
 
Na de auditie: 
Na de auditie krijg je telefonisch bericht met feedback en reflectie. In dit gesprek geven we je 
positief of een negatief advies om aan de Vooropleiding Theater Zone1380 te beginnen. Het 
is een advies. Dus ook bij een negatief advies mag je besluiten om je toch in te schrijven. 
Dan gaan we in december 2022 met je in gesprek over je ontwikkeling, doelen en voortgang 
van het studiejaar.

Ons doel is om studenten een plek te bieden om een jaar lang te kunnen ontwikkelen, 
onderzoeken en leren. Wij geven iedereen een kans. Je moet immers ergens kunnen 
beginnen. Negatieve adviezen zullen dan ook niet veel voorkomen. Wel letten wij op de grote 
van de klas om de leskwaliteit en individueel werken te kunnen waarborgen. Dus wacht niet 
te lang met inschrijven. 

Inschrijven
Een student is definitief ingeschreven als het inschrijfformulier (dus niet het 
aanmeldingsformulier voor de auditie) is ingevuld en ingeleverd. Op dat moment verbindt de 
student zich aan de algemene voorwaarden zoals die staan beschreven in deze studiegids. 
 
Auditiebegeleiding voor hbo-kunstvakonderwijs
Wij werken zo vaak met je als nodig is om je op de beste manier voor te bereiden op
je audities en je ontdekt in dit jaar ook of het theater vak geschikt voor je is, en welke
route daarin bij jou past. 

Sommige leerlingen komen er op onze vooropleiding achter dat ze een andere
route willen nemen richting het theater, in dit jaar ontdek je echt waar jouw talenten
en valkuilen zitten. Onze kracht zit in onze kleinschalige 1 op 1 benadering om met
jou te kijken naar je ambities en audities. We hebben contact met alle
toneelscholen.



Masterclasses
We bieden in het tweede deel van het studiejaar ook twee masterclasses van
mensen uit het vak die hun strepen hebben verdiend inmiddels. Deze masterclasses zijn 
ieder studiejaar verschillend. Eerder masterclass docenten waren: Sara Kroos. Jessica 
Borst, Matthijs van de Sande Bakhuyzen, Brigitte Kaandorp en Karin Bloemen. 
 
Afstudeervoorstelling 
Aan het einde van het lesjaar sluiten de 
studenten het jaar af met een 
afstudeervoorstelling. In deze voorstelling 
kunnen zij laten zien wat ze geleerd hebben. 
Daarnaast is het een goede oefening voor 
samenwerken naar zo’n productie toe. Bij het 
maakproces van de eindvoorstelling 
zijnverschillende theatermakers betrokken om zo 
de diverse stijlen van theatermaken aan bod te 
laten komen. De afstudeervoorstelling wordt 
gespeeld voor publiek en docenten. Een mooie 
afsluiter van het studiejaar!

 
In het kort: 
Drie dagen per week intensieve lessen en individuele begeleiding naar audities
Periode: september 2022 – april 2023
Lesdagen: maandag t/m woensdag en een dagdeel zelfwerkzaamheid (thuis op of school).
Leeftijd: 16-26 jaar 
Locatie: Achtergracht 13, 1381 BK te Weesp. 
Kosten: €3000,- voor het hele lesjaar, inclusief alle extra’s zoals minimaal twee
voorstellingen met een nabespreking, extra hulp bij eventuele castings, zonodig extra
repetities buiten het schema om. Dit kan in termijnen betaald worden.
We hebben les op onze locatie in Weesp.
De studiebelasting is circa 20 uur per week aan intensieve lessen en individuele
begeleiding naar audities. Daarnaast heb je minimaal een dagdeel nodig voor je
huiswerk en uiteraard tijd voor je voorbereiding op audities. 
 

 

Vragen over onze vooropleiding?
Mail met madelief@zone1380.nl 
of bel ons algemene nummer: 06-16059435
 
 



 



Over Toneelgroep Weesp
Toneelgroep Weesp is het amateurgezelschap van (jeugd)theaterschool Zone1380 voor 
volwassenen uit Weesp en omgeving die graag acteren, improviseren en theatermaken.  
 
Producties  
Jaarlijks speelt Toneelgroep Weesp een productie 
aan het einde van het seizoen. Zo schitterden onze 
spelers al eerder in de producties UITGEKEELD, 
HARTENKONING, ANTIGONE en 
DRIEKONINGENAVOND. In seizoen 2021-2022 
maakten Toneelgroep Weesp samen met het 
Weesper Gospel Koor de productie ZUSTERS. Deze 
voorstelling werd gespeeld in een ram uitverkochte 
Van Houtenkerk in Weesp. 
 
Regie 
De regie van Toneelgroep Weesp wordt gedaan door 
Anne van Rijn. Anne studeerde aan de 
Koningstheateracademie. Ze studeerde (net) niet af. 
Want na het winnen van het Amsterdams Kleinkunst 
Festival stroomde de theaterzalen vol voor het 
succesvolle cabaretduo Dames Voor Na Vieren waar 
Anne van 2004 tot 2016 onderdeel van was. Nu is 
Anne regisseur, zangeres en begeleidt zij 
theatermakers met hun eigen materiaal. 
 
Nieuwe leden 
Toneelgroep Weesp gaat ook in seizoen 2022-2023 weer 
werken aan een productie. Uiteraard zijn nieuwe leden altijd 
welkom voor een proefles in september! 
 
Praktisch 
Repetitiedag | Donderdagavond  
Tijd |  20.00 tot 22.00 uur  
Periode |  Sept t/m april (kan per seizoen verschillen) 
Locatie | Achtergracht 13, 1381 BK te Weesp  
Kosten | € 350,- per seizoen
Mee doe aan een proefles of andere vraag | madelief@zone1380.nl 
 

mailto:madelief@zone1380.nl


Cursusvoorwaarden en huishoudelijk reglement Stichting Theaterschool Zone 1380  
Jeugdtheaterschool | Vooropleiding | Toneelgroep Weesp  

1. Het lesgeld moet vóór 1 oktober 2023 in zijn geheel, of voor het eerste half jaar
worden overgemaakt. Bij een halfjaarlijkse betaling dient het tweede termijnbedrag vóór
1 februari 2022 betaald te zijn. Betaalt u liever in een ander termijn, neem dan contact
op via danielle@zone1380.nl. Het bedrag dient te worden overgemaakt, onder
vermelding van Naam + Klas naar: NL 28 RABO 0323 4725 32t.n.v. Stichting
Theaterschool Zone1380. Wij werken niet met automatische incasso: op het
inschrijfformulier staat ons betaalverzoek. 

2. Zone1380 gaat ervan uit, dat ouders of leerlingen het verschuldigde lesgeld op eigen
initiatief en op tijd, per bankoverschrijving voldoen. Wij zijn CRKBO geregistreerd, en dus
BTW-vrijgesteld.
 
3. Opzeggen kan per half jaar. Dit betekent dat, bij een opzegging, het lesgeld dient te
worden doorbetaald tot de eerstvolgende halfjaarlijkse betaling (1 februari 2023, of
einde jaar). 

4. Betaald lesgeld kan helaas niet worden gerestitueerd, ook niet bij ziekte of
verhuizing. 

5. Een leerling heeft, na inschrijving op een cursus (dus niet een auditie of proefles,
deze zijn vrijblijvend) 14 dagen, na datum van ondertekening, bedenktijd om te
annuleren. Daarna is het contract aangegaan. 

6. Indien tijdens repetities voor de voorstelling (of eventuele andere projecten) een
leerling 3 of meermaals afwezig is geweest, mag de betreffende docent/regisseur deze
leerling van deze activiteit uitsluiten. 

7. Zone1380 behoudt zich het recht voor om een cursus te annuleren bij te weinig
aanmeldingen. Wij doen er alles aan om alle leerlingen hun lessen te kunnen laten
volgen. 

8. De organisatie behoudt zich het recht voor om aanpassingen te doen, omtrent het
al dan niet doorgaan van lessen, voorstellingen en presentaties; of het veranderen van
samenstellingen, docententeams en les data. 

9. Lessen, voorstellingen en presentaties vinden plaats, in navolging van de regels en
aanpassingen van de, door de Rijksoverheid, opgestelde regels bij een uitzonderlijke
situatie zoals Covid. Dit betekent ook dat het kan voorkomen dat een les, voorstelling,
of presentatie via een online verbinding gegeven kan worden. 

10. Leerlingen hoeven geen materiaal aan te schaffen voor onze opleiding. Het
copyright van lesmateriaal, foto’s en filmmateriaal blijft eigendom van Zone1380.
 



11. Alle informatie die door leerlingen wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor de
stichting, haar medewerkers en de docenten. 

12. Zone1380 gaat er vanuit dat (ouders/verzorgers van) leerlingen kennis hebben
genomen van de Studiegids, Cursusvoorwaarden en het Huishoudelijk Reglement. 

Huishoudelijk reglement:
1. Zone1380 verwacht dat de leerlingen makkelijk zittende kleding en goed schoeisel
dragen tijdens een les of repetitie. Mensen met lang haar, worden verwacht te zorgen
dat dit niet in het gezicht hangt tijdens een les of repetitie. Zorg eventueel voor een
trui of sweater na een intensieve les, zodat je lichaam niet te snel afkoelt. 
 
2. Zone1380 verwacht van de leerlingen dat er tijdens de lessen niet wordt gesnoept
en/of gerookt. Neem eventueel een flesje water mee om wel af en toe een slokje te
kunnen nemen. Op de balletvloeren mag absoluut niet gegeten en/of gedronken
worden.
 
3. Zone1380 gaat ervan uit dat leerlingen op tijd in de les zijn. Zorg dat je 5 minuten van
te voren al aanwezig bent. Mocht je een les niet aanwezig kunnen zijn, meld je
dan tijdig af bij de docent. Ook bij ziekte meld je je zo snel mogelijk af. Van de leerlingen
van de Theaterklas en Vooropleiding wordt verwacht dat zij alleen vanwege zeer
bijzondere redenen lessen verzuimen. 

4. Kostuums, rekwisieten, decor, techniek, instrumenten dienen met zorg te worden
behandeld en terug geplaatst te worden, waar zij worden gevonden. Het gebruik hiervan
gaat altijd in overleg met, en onder toezicht van de docent/regisseur. 

5. Zone1380 verwacht van de Theaterklassen en Vooropleiding dat zij pen en papier mee
hebben om aantekeningen te kunnen maken tijdens de les. 

6. Mobiele telefoons e.d. dienen onder de les uitgeschakeld te zijn en opgeborgen te zijn
in een jas of tas. Zone1380 doet er alles aan om diefstal van eigendommen te
voorkomen. Meebrengen van waardevolle spullen is op eigen risico. 

7 . Bij een gastles mogen er geen foto’s en/of filmpjes gemaakt worden van de
gastdocenten. Bij andere lessen mag dit alleen met toestemming van alle op de foto’s
en/of filmpjes staande personen. 

8. In alle gevallen blijft het beeldmateriaal en registratie van repetities/voorstellingen die
worden gemaakt, exclusief eigendom van en worden beheert door Zone1380. 

9. Bij jongeren onder de 18 jaar vragen wij ook de telefoonnummers van
ouders/verzorgers, zodat wij hen ook op de hoogte kunnen stellen van activiteiten buiten
de lessen om. 

10. Leerlingen zijn nooit zonder begeleiding van een volwassenen aanwezig  



11. Bij voorstellingen gespeeld door de leerlingen zelf, verzorgt Zone1380 één avond een
maaltijd. Bij meerdere speelbeurten dienen de leerlingen dit zelf te verzorgen. 
 
Extra reglement voor de Vooropleiding:
12. Zone1380 verwacht van de leerlingen van de Vooropleiding 100% inzet. Leerlingen
die te vaak afwezig zijn, zonder zich te hebben afgemeld via bovenstaande procedure, of
zonder legitieme (te besluiten door de stichting) reden, kunnen toegang tot de
lessen/repetities worden ontzegd. Wij vragen van onze leerlingen dat zij zijn uitgerust,
fysiek en mentaal in goede conditie zijn en gemotiveerd zijn om dit (zware) vak in te gaan.
 
3.2 Betaling van de cursus
Het lesgeld moet vóór 1 oktober 2022 in zijn geheel, of voor het eerste half jaar worden
overgemaakt. Bij een halfjaarlijkse betaling dient het tweede termijnbedrag vóór 1
februari 2023 betaald te zijn. Betaalt u liever in een ander termijn, neem dan contact op
via danielle@zone1380.nl. Het bedrag dient te worden overgemaakt, onder vermelding
van Naam + Klas naar: NL 28 RABO 0323 4725 32 t.n.v. Stichting Theaterschool
Zone1380.
 
Zone1380 gaat ervan uit, dat ouders of leerlingen het verschuldigde lesgeld op eigen
initiatief en op tijd, per bankoverschrijving voldoen. Slechts op verzoek sturen wij een
factuur. Wij zijn CRKBO geregistreerd, en dus BTW-vrijgesteld.
Opzeggen kan per half jaar. Dit betekent dat, bij een opzegging, het lesgeld dient te
worden doorbetaald tot de eerstvolgende halfjaarlijkse betaling (1 februari 2022, of einde
jaar). 
 
Wie zich voor 08 juli 2022 (start zomervakantie Noord voor scholen) inschrijft ontvangt 50
euro korting voor de vroege inschrijving. 

Betaald lesgeld kan helaas niet worden gerestitueerd, ook niet bij ziekte of verhuizing.
Voor de Cursusvoorwaarden zie bijlage hoofdstuk 2.5: 'Huishoudelijk reglement en
cursusvoorwaarden'. 
 
Organisatie Stichting Theaterschool Zone1380  
Directeur: Madelief Klunder  
Vrijwilligers: Karin Boelen en Danielle Myjer 
Stichting Theaterschool Zone1380 is opgericht door: Sara Kroos en Danielle Myjer 

Het bestuur bestaat uit:
Martina Elsenga (Voorzitter, benoemd per 28 februari 2022, herbenoembaar na 3 jaar)
Bettie Warnier (Penningmeester, benoemd per 28 februari 2022, herbenoembaar na 3 jaar)
Laura Kemp (Secretaris, benoemd per 28 februari 2022, herbenoembaar na 3 jaar) 


