
Invaller nodig?
Geen nood, maar een kans!

Wat is Het Zelfmaaktheater? 
Het Zelfmaaktheater staat voor huisgemaakt en op eigen 

kracht. Naar aanleiding van een pakkende startactiviteit in de 
vorm van een gespeeld verhaal, prentenboek of voorstelling 

gaan de kinderen aan de slag met de thema’s en onderwerpen 
die in de activiteit naar voren zijn gekomen. Afhankelijk van de 
leeftijd van de kinderen en de duur van de workshopdag wordt 

er gewerkt aan verschillende disciplines in afwisselende 
werkvormen. 

 
Van het spelen van vertelpantomime, improvisatieoefeningen en 

-spellen, beweging tot het maken van een striptekening, rap, 
kostuums en attributen, presenteren en uiteindelijk het spelen 

van een echte voorstelling!
 

Het Zelfmaaktheater
 Een dag(deel) vol theater, workshops, beeldende 

vorming en creativiteit voor groep 1 t/m 8

Het Zelfmaaktheater kan 
ingezet worden als vervanging 
bij een zieke leerkracht, verlof- 

of studiedag, als werkdruk-
verlichting, binnen een 

schoolproject of als invulling 
van het cultuuronderwijs
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Over Rosanne
Als kind was ik, net als iedereen, dol op spelen en daar ben ik nooit 

mee opgehouden. In het spel kun je een andere kant van jezelf 
laten zien, je even laten gaan en zonder na te denken jezelf 

verrassen. Het was voor een bevrijding om uit mijn hoofd te gaan 
en te spelen vanuit mijn hart en mijn lichaam. 

 
Het plezier van het spelen en verhalen vertellen wil ik delen in mijn 
workshops. Als leerkracht ben je met rekenen, taal en spelling veel 

vanuit het hoofd aan het werk. Als theatermaker is het mijn taak om 
ook andere ingangen te vinden. Het maakt niet uit of je dyslectisch 

bent, competetief, hoogbegaafd, verlegen of altijd gemiddeld, 
tijdens Het Zelfmaaktheater kun je een nieuwe kant van jezelf 

ontdekken en laten groeien.

Spelen gaat over jezelf, je 
medespelers en het hier en nu. 

Improvisatietheater gaat niet over 
goed of fout, maar over doen en 

keuzes durven maken. Als je durft 
te falen is elke keuze goed.


