Beste ouder/verzorger en leerling,
Vurig hopen we dat we ons lesjaar in september als vanouds kunnen starten! We
maken plannen, erop gericht dat we leerlingen een fijne tijd bezorgen met
leeftijdsgenoten in een theatrale omgeving, live in een groep. Natuurlijk zoeken we
naar alternatieven mocht het zo zijn dat we niet op de bekende manier kunnen
starten in september.
In dit programma staat informatie over onze cursussen van seizoen 2021-2022. Meer
informatie vindt je ook op www.ajts.nl.
Mede namens ons hele team van docenten, hosts en kantoor,
Vriendelijke groeten,
Suzanne Klomp
directeur

De Amsterdamse Jeugdtheaterschool in het kort!
De AJTS is met 30 jaar ervaring de aangewezen toneelschool voor kinderen en
jongeren tussen 8 en 20 jaar. We verzorgen cursussen en projecten op verschillende
locaties in de stad. Jaar op jaar worden leerlingen getraind in nieuwe technieken en
spelvaardigheden. Het lesaanbod begint bij het opdoen van basale ervaringen met
spelen en theater tot en met verdiepende lessen en breder leren aan de hand van
een meerjarig leerplan. Dit geeft leerlingen de kans zich jaar op jaar te ontwikkelen.

Proefles? 4 september!
Benieuwd? Nieuwe leerlingen kunnen op zaterdag 4 september een proefles volgen.
Dan word je ingedeeld op basis van je leeftijd. Het is aan te raden je ook gelijk in te
schrijven voor de lessen, want stel dat je het leuk vindt om door te gaan en dat we
dan vol zitten? Besluit na de proefles of je wel of niet wilt doorgaan. Meld je aan via
de website, we nemen dan z.s.m. contact met je op.

Lesprogramma KINDEREN 8-12 jaar
In deze vier opeenvolgende lesjaren staat spelplezier en samenwerking voorop.
Maak kennis met basisprincipes van toneelspelen. De nadruk ligt op fysiek
uitdrukking geven aan het spel, improvisatie, verstaanbaarheid en duidelijk spel
tonen aan het publiek! *Totaalaantal lesuren op jaarbasis gr 5/6= 30 uur, gr 7=36, gr 8=48

TRAININGSCURSUS voor KINDEREN uit groep 5 en 6

aanmelden>>

Bewegen! Voor acteren is het belangrijk dat je je fantasie en verbeeldingskracht
gebruikt, daarbij werken we vanuit beweging. Zit je in groep 5 en 6 van de basisschool?
Dan krijg je een seizoen lang, iedere week spelles.* Voor jouw familie is het
toonmoment een openbare les in december en april.
Westerpark (di)
Leeftijd

Sc hoolklas

Cliffordstraat 38

8-9 jr

groep 5/6

ja

O ost (wo)

De Pijp (do)

Centrum (vr)

Soembawastraat 63 Van Ostadestraat 103 P.de Hoochstr 59

ja

ja

TRAININGSCURSUS voor KINDEREN uit groep 7 en 8

nee

Centrum (za)
P.de Hoochstr 59

ja

aanmelden>>

Improviseren, reageren, uitbreiden van jouw mogelijkheden als toneelspeler: je gaat
weer een stap verder! Zit je in groep 7 of 8? Dan krijg je iedere week spelles.* Voor
jouw familie is het toonmoment een openbare les in december en april.
Westerpark (di)
Leeftijd

Sc hoolklas

Cliffordstraat 38

10-12 jr

groep 7 en 8

ja

O ost (wo)

De Pijp (do)

Centrum (vr)

Soembawastraat 63 Van Ostadestraat 103 P.de Hoochstr 59

ja

ja

ja

Centrum (za)
P.de Hoochstr 59

ja

Lesprogramma JONGEREN 12-18 jaar
In deze opeenvolgende jaren worden jongeren getraind in het acteren, bewegen en
theatermaken. Onze verschillende klassen zorgen dat je ieder jaar weer nieuwe
aspecten leert en groeit. Welke soorten klassen zijn er, bij de AJTS?
ELEMENTAIRE KLAS: Iedereen boven de 12 jaar volgt éérst het meest essentiële jaar:
je wordt ingedeeld op basis van leeftijd en ervaring. De focus ligt op de training van
fundamentele acteertechnieken. Op alle locaties bieden we deze cursus aan – in De
Pijp een korte kennismakingscursus.
Daarna volg je 4 opeenvolgende OPLEIDINGSKLASSEN: ‘bewegingstheater’,
‘teksttheater’, ‘vormgevingstheater’ en ‘werkveld’, waarin het lespakket wordt
verdiept door een specialisatieblok! Er worden verschillende dansstijlen gegeven,
diverse invalshoeken van theatergeschiedenis en acteren. Halverwege of aan het
einde naar een volgende stap?
Doe auditie voor een WERKPLAATS of de PRODUCTIEKLAS! Hier wordt gewerkt
vanuit een specifieke theatervorm, werkwijze of thema. Deze specialisatieklassen
zijn bestemd voor AJTS leerlingen maar ook voor getalenteerde en/of ervaren
leerlingen van buiten de school. De audities voor deze klassen zijn op 29 mei.

ELEMENTAIRE KLAS: de basiskennis!

aanmelden>>

Als je toneel speelt is het net of je allerlei eenvoudige dingen zoals kijken, luisteren,
voelen e.d. opnieuw moet leren. Op het toneel gelden andere wetten dan in het
gewone leven. Je leert vanuit verschillende technieken toneelspelen (o.a. ‘de 7
energieën’) en word je je bewust van de ruimte op het toneel. Je gaat dit jaar ook
werken aan een solo (een toneelstukje in je eentje).
Schoolklas
Elementaireklas

Westerpark (di)

O ost (wo)

De P ijp (do)

Centrum (vr)

Centrum (za)

Cliffordstraat 38

Soembawastr. 63

Van Ostadestr. 103

P.de Hoochstr 59

P.de Hoochstr 59

12-14 jr

VO 1 en 2

ja

ja

ja

ja

ja

14-18 jr

VO 3 en hoger

nee

ja

ja

ja

ja

OPLEIDINGSKLAS 1: bewegingstheater

aanmelden>>

In dit leerjaar krijg je speltraining en ligt de nadruk op beweging. Je leert hoe je
ontspannen en geconcentreerd kunt spelen. In de spellessen ligt de nadruk op
‘waarachtig’ spel. Ook leer je verschillende improvisatietechnieken en krijg je een
blok mime van 5 weken van een echte mimeacteur, waarin je leert om vanuit
bewegingstechnieken van de mime een toneelpersonage op te bouwen.
O ost (wo)

Opleidingsklas 1

Centrum (vr)
P.de Hoochstr 59

P.de Hoochstr 59

ja

ja

ja

Opleidingsklas 3

O ost (wo)

Centrum (vr)

Centrum (za)

Soembawastr. 63

P.de Hoochstr 59

P.de Hoochstr 59

nee

ja

ja

OPLEIDINGSKLAS 4: Professionele werkveld en Filmacteren aanmelden>>

aanmelden>>

Je duikt in (bestaande) theaterteksten en leert hiermee te spelen. In deze klas word
je getraind in het aanscherpen van je improvisatietechniek en ontdek je hoe scènes
opgebouwd en spannend kunnen worden. Je krijgt speltraining en scènestudie. Hier
leer je hoe je zintuigen in kunt zetten tijdens het spelen en werkt aan subtekst. Bij
scènestudie leer je hoe een acteur de scène analyseert om hem te kunnen spelen.

Opleidingsklas 2

aanmelden>>

Jouw speltraining gaat weer een stap verder en je focus gaat naar de vormgeving van
theater. Je krijgt o.a. een blok van 5 weken waarin de locatie de inspiratiebron is voor
de scène. Ook ga je uit van materialen en kleding naar een scène toewerken en leer
je in welke beelden je de kern van de scène het best tot zijn recht kunt laten komen.

Centrum (za)

Soembawastr. 63

OPLEIDINGSKLAS 2: teksttheater

OPLEIDINGSKLAS 3: Vormgevingstheater

O ost (wo)

Centrum (vr)

Centrum (za)

Soembawastr. 63

P.de Hoochstr 59

P.de Hoochstr 59

nee

ja

ja

Let op! In 20-21 óók een O4 gedaan (en dus maar een half jaar)? We zorgen dat je
weer nieuwe zaken leert en gerust nogmaals deze klas kunt doen! In het eerste halve
jaar krijg je een mix van verschillende speelstijlen en een inkijkje in het professionele
theaterwereld… Tekstbehandeling, (eigen)monologen en heel veel meer. In de
andere helft van het jaar sta je voor de camera! Je krijgt les in camera acteren, gaat
zelf scenes bedenken, speelt bekende filmscenes na en kijkt het materiaal terug. De
eindpresentatie zal dan ook op film te zien zijn. Lesdag: vrijdag of zaterdag

Opleidingsklas 4

O ost (wo)

Centrum (vr)

Centrum (za)

Soembawastr. 63

P.de Hoochstr 59

P.de Hoochstr 59

nee

ja

ja

WERKPLAATS: De Nieuwkomers – Talentontwikkeling (15-20 jaar)

aanmelden>>

Waar ligt jouw talent? Ontdek en ontwikkel het in deze werkplaats
i.s.m. Theatergezelschap Orkater! Duik nog een stuk verder en
Auditie
ontwikkel je talent in spel, regie, performen of theatermaken. Zie het
29 mei
als een soort vooropleiding voor het vakonderwijs en het werkveld,
verdiep jezelf en daag jezelf uit!. Een aantal lessen staat in het teken
van auditie doen. In de samenwerking met theatergezelschap
Orkater (o.a. workshop van de regisseur, bijwonen van een repetitie en voorstelling) en
daarnaast een samenwerking met museum het Schip. We zullen solo’s in het museum
gaan maken die beoordeeld worden door een deskundige jury. Kortom een brede
verdiepende oriënterende werkplaats. Docent: Vera van de Meeberg

Werkplaats

O ost (wo)

Centrum (vr)

Centrum (za)

Soembawastr. 63

P.de Hoochstr 59

P.de Hoochstr 59

ja

nee

nee

PRODUCTIEKLAS (14-20 jaar)

aanmelden>>

Programma weetjes

Hoog tijd om in een voorstelling te staan! Wil je zien of het
professionele werkveld iets voor jou is en jezelf nog verder
verdiepen en uitdagen in spel? Het spelen en maken van een
voorstelling is weer een andere uitdaging dan wat je tot nu toe
hebt gedaan. Zodra de spannende plannen rondom de productie
klaar zijn, laten we je weten wat we gaan doen. Maar meld je vast
aan voor de auditie op 29 mei!!
Lesdag: Zaterdag

Productieklas

O ost (wo)

Centrum (vr)

Centrum (za)

Soembawastr. 63

P.de Hoochstr 59

P.de Hoochstr 59

nee

nee

ja

Auditie
29 mei

Bewegingsles noodzakelijk?
JA! Bij acteren is jouw lijf het belangrijkste instrument. Om goed te kunnen spelen is
het noodzakelijk om te leren hoe je dat met je lichaam kan doen. Daarom ziet de
AJTS niet alleen spellessen maar ook bewegingslessen essentieel voor een goede
training en zijn deze standaard onderdeel van het lesprogramma.
Eindpresentaties in het theater
Alle jongeren (13-20 jaar) sluiten het theaterseizoen af in het theater. Onder
begeleiding van zowel de spel- als de bewegingsdocent, werken zij vanaf januari aan
een eindpresentatievoorstelling van maximaal 20 minuten.
Openbare lessen
Zijn in december en april voor de Basisklassen en de VO leerlingen uit de
Kennismakingscursus in De Pijp. Jongeren uit de Verdiepende cursus en hebben
voorafgaand aan de kerstvakantie een openbare les voor vrienden en familie. In april
is er voor hen de eindpresentatie.

Theatergeschiedenisles
1x Per jaar krijgen alle leerlingen een les gebaseerd op een thema uit de
theatergeschiedenis
Verbinding met het professionele veld.
o.a. Orkater, ITA en de Toneelmakerij (en andere culturele spelers in de stad) zijn
partners waar we jaarlijks mee samenwerken. Zo maakt een opleidingsklas een
presentatie in het decor van de Toneelmakerij. Of bezoeken we voorstellingen bij
Orkater. Bij ITA komen we regelmatig over de vloer en proberen we onze voorstelling
en presentaties uit te voeren in de Krakeling of CC Amstel.
THEATERWEKEN in de zomervakantie
Een unieke buitenlocatie: een klein openluchttheater in Amstelveen is het decor
voor een spetterende theaterweek in de zomervakantie. We organiseren 3
momenten, maar wees snel met aanmelden, want vol=vol!
Projecten
We organiseren meerdere projecten per jaar. Workshops in het theater, op locaties
of theaterkijken met jongeren. Door de onzekerheid rondom de maatregelen
kunnen we over doorgang nog geen uitspraken doen. We brengen iedereen zo snel
mogelijk op de hoogte en plaatsen het op de site, indien we weer een sprankelend
project organiseren!
Stichting Vrienden
De Amsterdamse Jeugdtheaterschool heeft van oudsher een Stichting Vrienden. Dit
fonds draagt bij in de kosten van lesgeld voor leerlingen uit financieel minder
draagkrachtige gezinnen, de productie en leermiddelen.

De kleine lettertjes
Inschrijven
Voor deelname aan het volgende leerjaar moet opnieuw worden ingeschreven via de
website. Voor doorstromers is er een vereenvoudigd online inschrijfformulier. Na inschrijving
sturen wij u een bevestiging van ontvangst. Wij vragen iedereen om vóór 1 juni in te schrijven.
Dit geeft ons bijtijds helderheid over met hoeveel docenten wij weer aan het werk gaan.
Duur van de cursus
Een leerling die meedoet aan een cursus neemt deel gedurende het hele seizoen, van
september tot in april. Bij de Kennismakingcursus in de Pijp (12-18 jr) kan halverwege in- of
uit worden gestroomd of in januari tot een vol lesjaar worden verlengd.
Onze leslocaties en –dagen
Onze lessen worden verzorgd op 4 locaties: Westerpark (di): Cliffordstraat 38, Oost (wo):
Soembawastraat 63, de Pijp (do): Van Ostadestraat 103 en het Centrum (vr/za): Pieter de
Hoochstraat 59.
Korting of beurs
Het kan zijn dat opbrengen van het lesgeld structureel of gedurende een periode (zoals b.v.
door Corona) problemen geeft. Neem in dat geval contact met ons op via
secretariaat@ajts.nl. Dan helpen wij bij de aanvraag voor een beurs. Voor directe (grote)
terugval door Corona bestaat bijvoorbeeld een noodfonds bij het Jongerencultuurfonds.

Lesdata en rooster
Op basis van het aantal terugkerende leerlingen wordt het aantal groepen met nieuwe
leerlingen vastgesteld. Op onze website kunt u terecht voor informatie over lesroosters, data
en vakanties. Op dit moment is deze pagina natuurlijk nog in onderhoud.
Lesgeld
Als het volledige lesgeld in 1x vóór 1 september 2021 op onze rekening is bijgeschreven krijgt
u een vroegbetalerskorting (€25 voor voljaarscursus). Ook voor leerlingen die de proefles
volgen geldt deze regeling: hun lesgeld dient dan ná de proefles maar vóór de eerste les te
zijn betaald; hierna vervalt het recht op de korting. Bij machtiging voor incasso in 1x geldt
deze regeling ook. Hieronder vindt een staatje voor de standaardbedragen.

Kijk op de website naar de standaardbedragen en kortingsbedragen
Annulering
Vanwege de onzekerheden door Corona, is denkbaar dat annulering op grond van de
maatregelen van de overheid nodig zou kunnen zijn. Uiteraard storten wij in dat geval reeds
betaald lesgeld retour (minus administratiekosten). Bij kunnen en mogen starten op advies
van de overheid, gelden de betalingsvoorwaarden zoals wij eerder hanteren.
VRAGEN of OPMERKINGEN? Er staat veel op onze website, maar u kunt ze ons uiteraard ook
stellen via info@ajts.nl

