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Figurentheater / Makers
Avondcursus (18+)
Docenten: Paul Contryn, Katinka Heremans, Chris Snik
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Locatie: Brusselpoort
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Docent: Willem Verheyden
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Vrijdag: 19.30u – 21.30u
Locatie: Brusselpoort

Je kan beide opleidingen
combineren maar dat is geen
voorwaarde.
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I N S C H R IJ V I N G E N
Makers: www.academiemechelen.be
Spelers: www.conservatoriummechelen.be

Treed binnen
in de wondere wereld
van het figurentheater!
Een bruisend en
magisch medium
dat blijft verbazen.

In de opleidingen van de Academie en het Conservatorium leer je theaterpoppen, figuren, objecten, maskers en schimmen maken en ermee spelen. De speel- en
maaklessen vinden plaats in de Brusselpoort, de plek
waar de stad Mechelen ook de grote collectie theaterpoppen en objecten van Figurentheater DE MAAN en
haar voorgangers bewaart. Dit is veruit het belangrijkste en grootste poppen- en figurentheaterdepot van
Vlaanderen.

Dode objecten
worden in een
handomdraai
levend!

Door het bijzondere erfgoed zijn we in de mogelijkheid
om in de geschiedenis te duiken en oude figuren van
heel dichtbij te bekijken. Hoe deden de oude poppenmeesters het en wat kunnen we daarvan nu nog steeds
inzetten?
Schrijf mee aan die geschiedenis, het verhaal van het
figurentheater in Mechelen. Maak zelf van levenloos
materiaal een magische figuur die je in je eigen handen
tot leven ziet komen en ervaar die verwondering!

M A KE RS
We benaderen het figurentheater vanuit Beeldende
Kunsten. Figuren komen tot leven in de handen van
een poppenspeler maar ze kunnen ook een autonoom
beeldend werk zijn.
We verkennen verschillende inspiratiebronnen, verzamelen beeldmateriaal, maken collages, tekenen,
onderzoeken vorm en leren zo figuren ontwerpen.
We vertrekken vanuit een verhaal, vanuit een personage of een karaktertrek. Of we laten ons leiden door
materialen die specifieke kenmerken hebben en zo
nieuwe vormen en beelden genereren. We leren waarmee je rekening dient te houden bij het kiezen en verwerken van die materialen.
We focussen op lichaamstaal en expressie van figuren.
Hoe bepalen die het karakter van de figuren? Voor
elke figuur onderzoeken we wat de bewegingsmogelijkheden zijn. Bij het maken hebben we aandacht voor
het spelcomfort van de poppenspeler.

De cursus Makers wordt gegeven door:
Paul Contryn - figurenmaker, scenograaf en speler bij
DE MAAN, Mechelen
Katinka Heremans - kostuumontwerper, assistent atelier bij
DE MAAN, Mechelen
Chris Snik - docent Kostuumontwerp KASKA

S P E L ERS
Ga op zoek naar de duizenden
mogelijkheden van het poppen- en
figurentheater. Blaas jouw levensadem in figuren zodat jouw figuren
zelf leren ademen.
Welke theaterpoppen bestaan er
zoal? Hoe kun je ermee spelen?
Ontdek de verschillende speeltechnieken (manipulatievormen en systemen) en stijlen.
Speel met theaterpoppen, figuren,
objecten, maskers en schimmen.
Experimenteer en improviseer met
traditionele of hedendaagse theatervormen.
Stel zelf je spelscenario samen en
vertel jouw verhaal met focus op
figuren. Kortom, je krijgt de kans
om onder begeleiding een idee, een
verhaal, een beeld, een muziek- of
kunstwerk te vertalen naar figurentheater.
De cursus Spelers wordt gegeven door:
Willem Verheyden - voormalig directeur
DE MAAN, verteller en docent Woord

Tijdens het geïntegreerde vak dramalab figurentheater
nemen we je mee naar schitterende figurentheatervoorstellingen en ontmoet je theatermakers die honderduit vertellen over hun visie op figurentheater, hun
passie en hun werk. Ze overdonderen jou met straffe
verhalen of anekdotes en verklappen de geheimen van
hun spel- en speeltechnieken. Je krijgt een kijkje in de
coulissen van het poppen- en figurentheater. Van traditioneel tot hedendaags. Figurentheater zoals je het nog
nooit eerder zag.

Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten
Minderbroedersgang 5
2800 Mechelen
Tel: 015 28 29 90
abk@mechelen.be
www.academiemechelen.be
Stedelijk Conservatorium
Melaan 3-5
2800 Mechelen
Tel: 015 28 29 80
conservatorium@mechelen.be
www.conservatoriummechelen.be

Figurentheater Makers / Figurentheater Spelers
Instagram @figurentheater_makers
Paul Contryn & Katinka Heremans: www.DEMAAN.be
Chris Snik: www.chrissnik.com
Willem Verheyden: www.willemverheyden.be

