Musicalmasterclass – Benny Vreden Academy
Zaterdag 6 april 2019

Het programma
Op zaterdag 6 april 2019 vindt onze (jaarlijkse) musicalmasterclass plaats. Op deze inspirerende dag
gaan we met elkaar de vloer op en krijg je les van bekende acteurs en vakdocenten. Samen met
collega’s uit het hele land leer je alle kneepjes van het prachtige musicalvak en keer je vol praktische
tips & tricks terug naar je klas. Of je nu jarenlange ervaring hebt of voor het eerst in de
regisseursstoel zit; onze vakdocenten staan voor je klaar en bieden kwaliteit, inspiratie en vooral veel
plezier. Een onvergetelijke dag die je niet wilt missen! Lees hieronder meer over het programma
(theater, zang en dans), de locatie en kosten.

Theater
Samen met Benny Vredens’ Carlo Boszhard en Anna Strijbis duik je in de theaterscènes van de
nieuwste musicals De Feestplaneet en De Geheime Gympies. Aan de hand van verschillende scènes
leren we je alles over looplijnen, spelbeleving, mise-en-scène en regie. Het regisseren van de groep 8
musical moet natuurlijk een feestje zijn maar hoe pak je dit het beste aan? Aan de hand van onze
nieuwe speelvideo’s maken we inzichtelijk hoe je als regisseur te werk kunt gaan en het beste uit de
kinderen naar boven kunt halen. Mis het niet!

Zang
Musicalacteur Ger Otte studeerde aan het Rotterdamse conservatorium en is niet meer weg te
denken uit het Nederlandse musicallandschap. Hij speelde rollen in o.a. Miss Saigon, Mary Poppins
en Ciske de Rat. Tevens gaf hij les aan kinderen van het primair- en voortgezet onderwijs. Met een
enorme technische kennis over de zangstem, jarenlange musical- én onderwijservaring en een
prachtige zangstem voert Ger je mee langs toonladders, melodieën en samenzang. Dit alles komt
samen in de prachtige songs van onze nieuwe musicals. Zingen is nog nooit zó leuk geweest!

Dans
Sinds de allereerste Benny Vreden Masterclass (2015) is Vuur en Vlam Produkties van de (dansende)
partij. Germa Scholten studeerde aan de dansacademie in Rotterdam en New York en maakt
inmiddels al jarenlang dansproducties met kinderen, jongeren en volwassenen. Met een tomeloze
energie en inspiratie leert zij hoe je choreografieën kunt bedenken en uitvoeren. Vanaf 6 april zul je
nooit meer zeggen dat je ‘geen danser’ bent, Germa laat namelijk zien dat er in iedereen van ons een
danser zit verscholen. Dus trek je dansschoenen aan en kom uit je hoofd en in je lichaam!
Weet je al zeker dat je deze dag vol deskundigheidsbevordering en vooral vol plezier niet wil missen?
Lees dan snel verder hoe je een ticket kunt bemachtigen.
En weet je het nog niet helemaal zeker? Lees dan zeker ook even verder, wie weet ben je blij verrast
als je weet voor wie de masterclass allemaal geschikt is en wat de kosten zijn.

Voor wie
Leerkrachten uit het (speciaal) primair of middelbaar onderwijs, theatermakers, muziekdocenten,
regisseurs, koordirigenten en pedagogisch medewerkers. Voor iedereen die bezig is met het
instuderen van een voorstelling met kinderen en zijn/haar kennis daarover wil vergroten. Onze
vakdocenten zullen voorbeelden geven uit onze nieuwe musical, maar het is geen enkel probleem als
je een andere musical instudeert of zelf bezig bent met het schrijven van een voorstelling.

Locatie
De masterclass vindt plaats op zaterdag 6 april 2019, van 09.30 uur tot 17.00 uur. We starten op ons
kantoor in Amsterdam en vanuit daar gaan we naar de (theater)locatie ‘Dansmakers Amsterdam’.

Kosten
€ 99,-, incl. btw én een heerlijke lunch. Aanmelden kan online via:
www.bennyvreden.nl/academy/masterclass/

Benny Vreden
Benny Vreden is de grondlegger van de traditie om de basisschooltijd af te sluiten met het opvoeren
van een musical. Al meer dan 50 jaar zorgt het bedrijf voor een nieuwe (afscheids)musical.
Deskundigheidsbevordering en talentontwikkeling zijn niet alleen actuele politieke statements, het
zijn ook thema’s waar het team van Benny Vreden zich al jaren hard voor maakt. Hierbij voert het
motto ‘Een feest voor kinderen’ altijd de boventoon. Vanuit de Benny Vreden Academy geven we
masterclasses aan volwassenen, workshops en (online) theaterlessen aan kinderen. Voor meer
informatie over Benny Vreden en/of de masterclasses, bekijk onze website
www.bennyvreden.nl/academy/ of neem contact op met Anna Strijbis (anna@bennyvreden.nl).

