Rolbeschrijving Theatercoach (Startkamp)
Yes! Jij gaat mee als Theatercoach op Startkamp!
Theater wordt verzorgt door de Theatercoaches. Een Theatercoach heeft bij voorkeur ervaring
met theater en/of acteren maar dit is geen vereiste. Affiniteit met theater, een flinke dosis
enthousiasme en pedagogische skills maken je ook tot een goede theatercoach!
Wat wordt er van je verwacht?
Tijdens Theater komen de thema’s terug die bij Verhalenland, Club en Spel zijn besproken. Maar
nu in een theatervorm. Hoe dit er concreet uit ziet:
De eerste dag organiseer je een vossenjacht. Het doel van de vossenjacht is kinderen vanuit lol
en plezier leren praten en leren herkennen van emoties. In het kort: er is eerst een theaterstuk
gespeeld door verschillende personages en al snel blijkt dat er iets kwijt of gestolen is. De
kinderen moeten in groepjes achterhalen wat er kwijt of gestolen is. Echter heeft elk personage
ook een emotie bij de situatie, de een is boos, de ander verdrietig enz. De kinderen gaan
achterhalen wat er kwijt is en gaan raden wat de personages voor emotie hebben. Mega leuk!
Op dag 2 organiseer je een poppenkast. Thema’s als vriendschap, Nee-zeggen, gepest worden
en emoties komen voorbij. Het mooie is dan kinderen even achterover mogen leunen en
vermaakt mogen worden terwijl ze nog steeds van alles leren. ‘JAN-KLAASEN’ interactie wordt
hier heel erg gewaardeerd.
Het ‘geraamte’ van beide stukken is bekend, maar aan jullie als theatercoaches de vrijheid om
hier helemaal jouw ding van te maken.
Voorbereiding
Je voorbereiding voorafgaand aan kamp bestaat uit het doornemen van je draaiboek en een
voorbereiding op de extra trainingsdag voorafgaand aan kamp. Hier wordt je klaargestoomd
voor de kampweek en leer je je begeleidersteam beter kennen. Het is de bedoeling dat je hierbij
aanwezig bent. Je hebt hier de mogelijkheid om alvast na te denken over de stukken.
Op kamp krijg je dagelijks de tijd om samen met je mede theatercoach jullie blok even kort door
te nemen, wat ervoor zorgt dat je zo relaxed mogelijk je blok in gaat. Je geeft altijd samen het
theater blok!
Goed om te weten
Go with the flow en leg je lat vooral niet te hoog; doel nummer 1 is dat de kinderen een geweldige
week hebben! Jij kunt dit! Wij vragen niet voor niets jou om deze rol te vervullen. En fouten
maken mag! De Hoofden en Sterren zijn er om jou te ondersteunen op didactisch en
pedagogisch gebied.
Heb je vragen aan Stichting De Ster? Je kunt voorafgaand en na kamp altijd bij kantoor terecht
en tijdens kamp natuurlijk bij je hoofdbegeleiding!
Heel veel plezier op kamp!!
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