
Stichting 5D
Lijkt het je leuk om toneel te spelen? Droom jij van een carrière op de planken?  
Maak dan kennis met acteren door de ‘5D Kennismakingscursus’ te volgen.  
Maar heb je al meer ervaring en wil je jezelf verder ontwikkelen binnen het theatervak, 
meld je dan aan voor de ‘5D Trainingsgroep’. 
Daarnaast zijn er voor zowel beginners als gevorderde spelers korte workshops. 

Stichting 5D heeft al meer dan vijf jaar ervaring in het werken met jongeren met een 
(on)zichtbare handicap of beperking die een rol willen spelen in de professionele 
podiumkunsten. Bijvoorbeeld als acteur of als theatermaker of in een functie achter de 
schermen.

TheaTer maken
Cursussen & Workshops 
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kennismakingsCursus
Heb je toneelspelen altijd leuk gevonden, maar wil je het eerst rustig probe-
ren? De 5D kennismakingscursus laat je kennis maken met verschillende 
vormen van theater. De cursus duurt drie zaterdagen en je krijgt zowel 
theorie als praktijklessen. Je leert meer over de verschillende speelvormen 
en je maakt ook kennis met het gebruik van Creative Access in het theater. 
De kennismakingscursus wordt gegeven in een kleine groep.  
 
 Trainingsgroep 
De trainingsgroep is de plek om jouw professionele competenties zoals 
stemgebruik, zang, beweging, improvisatie, samenspel en mis-en-scene te 
verbeteren. In drie blokken gaan verschillende theaterdocenten met jou aan 
het werk om je professionele competenties te verbeteren. Er is ruimte voor 
het versterken van de dramatische en komische kracht van je spel. Je stelt 
aan het begin van de training persoonlijke doelen op voor de verschillende 
blokken. Samen met de andere deelnemers en de docenten ga je hiermee 
aan de slag. 
 

Workshops
Stichting 5D organiseert ook theaterworkshops in verschillende theater-
vormen. Denk hierbij aan beeldend theater, muziektheater, objecttheater, 
Creative Access en slapstick. In een of meerdere dagdelen ga je samen 
met andere deelnemers en een docent aan de slag. Sommige workshops 
monden uit in een korte presentatie die na afloop meteen aan een klein 
publiek in een informele setting getoond wordt. 
 
5D biedt ook incidenteel workshops voor theatermakers aan. Bekijk het 
programma-aanbod op onze website.  

Meer informatie via www.wijzijn5d.nl of mail naar:  
theaterwerkplaats@stichting5d.nl 


