
Theater Toolkit Methodiek  
 
Beste docent, 
  
Naar aanleiding van het thema onderzoek op de MOCCA 
Meetup op 6 februari, attenderen we u graag op de ITA 
Theater Toolkit en de tweedaagse training die hierbij hoort. Als 
docent CKV, beeldend of (muziek)theater kunt u met uw 
leerlingen op onderzoek gaan. Want hoe gaat een regisseur 
eigenlijk te werk en hoe komen een scenograaf of 
geluidsontwerper aan hun ideeën? Wij lieten ons inspireren 
door de werkwijze van onze huisregisseur Ivo van Hove en zijn 
artistieke team. We ontwikkelden een methodiek en een kist 
met inspirerende tools om in de lessen te gebruiken. 
 
Ivo van Hove: “De repetitiefase is het moment waarin je jezelf toestaat om te vinden wat je nog niet weet. Je 
voorbereidingen zijn het vangnet. Je intuïtie is net zo belangrijk als al het materiaal dat je tot nu toe hebt verzameld. 
Vertrouw op jezelf en elkaar…”.  
 
Wat bevat de ITA Theater Toolkit? 

1. Een gevulde flightcase (die ook fungeert als zwarte doos/mini-theater) met tastbare tools om theater te 
maken met leerlingen van 14-19 jaar. Met deze tools kun je jaren werken. 

2. Een werkmethode-boek met uitleg en opdrachten voor de leerlingen. 
3. Toegang tot het digitale platform met o.a. scripts, registraties en korte filmportretten van de makers van ITA.  
4. Twee Trainingsdagen bij ITA in huis voor jou als docent, waarop je met de Theater Toolkit het onderzoek 

aangaat. 
 
Labdagen - Voed (je) nieuwsgierigheid. 
Tijdens de trainingsdagen bij ITA maak je kennis met de werkwijze en verschillende invalshoeken van het artistieke 
team van ITA. Twee van hen komen vertellen over hun rol in het maakproces. Je wordt door onze vakmensen 
uitgedaagd je eigen denkkaders te verbreden en onderzoeken, en werkvormen te bedenken die je mee kunt nemen 
de klas in. Daarnaast krijg je ideeën hoe je met elkaar vernieuwend, eigentijds materiaal verzamelt en hoe je dit traject 
-niet alleen als docent maar ook als kunstenaar- begeleidt. De deelnemende docenten op de tweedaagse in 2019 
waren unaniem enthousiast over de methodiek en de training:  
 
“Het heeft me alle vertrouwen gegeven om verder te gaan en nieuwe stappen te maken.”  
“Ik kan aan de slag, ben geïnspireerd en heb concrete invalshoeken.” 
“Goede faciliteiten. Twee dagen(!) uitwisseling. Een kijkje in de professionele keuken. TOF!” 
 
Wil jij met ons de Theater Toolkit uitpakken? Of heb je vragen? Mail dan naar theatertoolkit@ita.nl. 
 
Vriendelijke groet, 
  
Wilma Smilde      
wilma@ita.nl/020 795 9940 
projectleider educatie - Internationaal Theater Amsterdam   
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Data 
2 Lab-trainingsdagen bij het Internationaal Theater Amsterdam op 2 + 3 april 2020. 
 
 
Kosten per docent 
Labdagen inclusief verzorgde lunch (€ 300) + Toolkit + werkmethode-boek + gebruik van het digitale platform € 350. 
Totaal € 650 ex. Btw (Tip: gebruik hiervoor het jaarbudget ter deskundigheidsbevordering en scholing) 
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