GESCHIKTHEIDSPROEF WOORDKUNST DRAMA 2017

Beste leerling

Bedankt voor je deelname aan de WKD-geschiktheidsproef. Als je slaagt voor de proef,
kan je in september starten in de richting Woordkunst drama. Om voluit te groeien in
deze studierichting, heb je een aantal basisvaardigheden nodig. Dat betekent niet dat je
al ‘goed’ moet zijn in alles, maar dat de nodige vaardigheden bij jou in ontwikkeling zijn.
Sommige delen van de proef kan je op voorhand voorbereiden, andere doe je ter plekke.
Hieronder vind je een overzicht van hoe de proef eruit zal zien en de opdrachten die je
kan voorbereiden.
De geschiktheidsproef bestaat uit:

- een muziekworkshop rond ritme, gehoor, zang (geen voorbereiding nodig)
- een bewegingsworkshop (geen voorbereiding nodig)

- een dramaworkshop:

Leer volgende scène uit het hoofd. Je leert zowel A als B, zodat je moeiteloos
beide rollen kan spelen. We gaan ermee aan de slag tijdens de workshop.
A: Komaan, vertel, wat heeft dit te betekenen? Is dit een grap of wat?
B: Nee, dit is geen grap.
A: Maar wat betekent dit dan?
B: Wat je ziet.
A: Een toneeltje of wat?
B: Nee, ook geen toneeltje. Het is echt.
A: Ik begrijp het niet.
B: Je wil het niet begrijpen.
A: Leg het me dan uit.
B: Blijf kalm en rustig, beloof het me.
A: Ik ben altijd kalm en rustig.
B: Oké, ik zeg het je.

- een schriftelijke taaltest:
Lees de tekst van Toon Tellegen in bijlage meermaals. Zorg dat je de inhoud van
de tekst snapt en alle woorden begrijpt.
- een kort individueel gesprek: peilen naar motivatie, etc.

Draag gemakkelijke kledij waarin je vrij kan bewegen. Breng een lunchpakket mee.
De geschiktheidsproef gaat door op zaterdag 1 juli 2017, dinsdag 22 augustus 2017 en
woensdag 30 augustus 2017 in de Kunstschool Genk: Collegelaan 9. Onthaal is er vanaf
9u45. We starten om 10u en het einde is voorzien rond 16u.
Schrijf je tijdig in voor één van deze toelatingsdagen.
We wensen je veel succes!

Contact: woordkunstdrama@kunstschool-genk.be of 089 30 79 20.

