
 
 

           
 
Emmen, april 2019 
 
Denk je over een toekomst in theater? 
 
Informatieavonden theatertussenjaar bij Loods13 
 
Het theatertussenjaar ‘ Ik kan het maken’ is een 
onderzoek naar spelen, regisseren, performen en 
fi lmen. Het theatertussenjaar is voor iedereen die 
net examen heeft gedaan of toe is aan een 
sabbatical. “Een jaar waarin ik werk aan mezelf, mijn 
visie als persoon en mijn creatieve skil ls”, volgens 
een van de leerl ingen van dit jaar.      
    
Loods13 organiseert voor iedereen die geïnteresseerd is in het 
volgen van het theater-tussenjaar – of die kinderen heeft die 
dit zouden willen doen – twee voorlichtingsdagen: op 
maandag 15 april vanaf 19.30 uur en op zondag 26 mei vanaf 
14:00 uur. Op beide dagen laten de leerlingen van het 
tussenjaar de performances en regiestukken zien die ze dit jaar 
hebben gemaakt.  
 
Theater-tussenjaar ‘ Ik kan het maken’ 
Het tussenjaar van Loods13 is niet alleen voor mensen die 



denke over een toekomst in theater. Meedoen aan het 
tussenjaar betekent investeren in jezelf. Of je wilt de 
theaterwereld in, maar weet nog niet welke richting, of je wilt 
ontdekken wat jouw vervolgstap moet zijn in je carrière of 
leven.  
 
Tijdens het jaar, dat van september tot en met juni duurt, werk 
je aan een performance, een documentaire, een stuk in eigen 
regie en een voorstelling waar je zelf in speelt. De leerlingen 
van het tussenjaar worden begeleid door professionele 
theatemakers.  
 
Ik kan het maken 
Het tussenjaar heeft de naam ‘Ik kan het maken’ gekregen 
omdat de focus van dit jaar voor de leerlingen op zelf creëren 
ligt. Ervaring in het maken van theater is een pre maar geen 
must. Belangstellenden kunnen een mail sturen naar 
info@loods13.nl.  De leeftijd voor het tussenjaar is 17 – 27 jaar.  
 
 
De foto is van Loods13 en rechtenvrij te gebruiken.  Meer informatie en 
interviewverzoeken: 06 - 51 999 009 (Renate Dokter) of publiciteit@loods13.nl. 
 
 
 


