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TheaterNt2 TheaterNt2

met

meer
spel

spreek-
taal!

Even 
voorstellen!
Ik ben Marjolein 
Hesseling en werk 
sinds 5 jaar als docent 
TheaterNt2. Tevens 
werk ik als docente 
Drama en Nt2 
(Nederlands als 
tweede taal) op een 
Internationale 
Schakelklas. Ik heb 
Nt2, Nederlands en 
Theaterwetenschap 
gestudeerd aan de 
Universiteit van
Amsterdam en 
volg(de) diverse 
theatercursussen en 
Nt2 masterclasses.

TheaterNt2 is inzetbaar voor:

Laagdrempelige theaterlessen

Communicatie op de werkvloer 

Rapportgesprektraining

Taal en Ouderbetrokkenheid op school 

Emancipatie van migrantenmoeders

www.TheaterNt2.nl
Marjolein Hesseling
06 247 26 204
info@TheaterNt2.nl
KvK 34378346

Spreekvaardigheidstraining met 
theater voor iedereen die Nederlands 
als 2e taal leert

Bel voor meer informatie 

over tarieven of een 

kennismakingsworkshop
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TheaterNt2

Praktisch
Waar en wie?
Voor Nt2-cursisten,
voor analfabeten
voor jongeren,
voor taalmaatjes
voor bedrijven,
voor scholen,
voor ouderkamers,
voor buurthuizen,
voor buurten,
voor bibliotheken,
en ook…….
voor docenten Nt2!

GroEPsGroottE:

TUSSeN De 8 eN 15 

DeelNeMerS

tariEf:

180,00 eUrO per DAgDeel

Bij een groep van meer 

dan 15 mensen geldt 

een ander tarief.

al spelend

spreken
spontaan

TheaterNt2 is een interactieve 
methode voor  mensen die Nederlands
als 2e taal leren. Het doet een beroep
op het hoofd; hart en de creativiteit.
Met als gevolg dat ongemerkt en 
met veel plezier aan de Nederlandse 
spreekvaardigheid wordt gewerkt.
TheaterNt2 is: werken aan communicatie 
in de praktijk, op de vloer.

Werkwijze
Een TheaterNt2les is gebaseerd op een aantal 
communicatie-principes: deelnemers bewust maken 
van het belang van lichaamstaal. Cursisten in hun 
kracht zetten als autonome deelnemers in een 
communicatieproces. Cursisten activeren door ze te 
laten bewegen zodat ze úit het hoofd en ín hun lijf 
komen en met plezier contact maken. Ervaren dat 
fouten maken mag. Elkaar leren kennen als deel van 
een groep in wisselende rollen.
Na de kennismakings- en losmaakfase aan het begin 
van de les is er gelegenheid voor spontaan 
Nederlands spreken in de improvisatieopdrachten 
die de cursisten krijgen. Focus ligt op het proces van 
overleggen en uitvoeren van de spelopdracht. 
De al dan niet ‘correcte’ Nederlandse zinnen en 
het ontluikende acteertalent vormen de kersen op 
de taart van een geslaagde TheaterNt2les!

Resultaat
Geanimeerde cursisten die met veel plezier en over-
gave aan de taal-, en spelactiviteiten hebben deel-
genomen. Deelnemers die letterlijk en figuurlijk in 
beweging zijn gekomen. Cursisten die met een klein 
zetje taalactivering een groter zelfvertrouwen hebben 
gekregen en daardoor tot meer spontaan gesproken 
taal komen. Die meer durven en daarom meer doen.
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