
Woordkunst-Drama in StAPwest 
Speel je graag toneel? Hou je van gedichten? Wil je graag op een podium staan? Vertel je graag 

verhalen? Of… wil je dit allemaal wel, maar durf je (nog) niet ? 

Wij zijn er om je te helpen om met zelfvertrouwen  

in het leven te staan en met plezier op het podium te schitteren.  

Kom en duik met ons in de wondere wereld van het spreken, spelen en fantaseren. 

Podiumkriebels (6 – 7 jaar) / Kunstkriebels 
Spelenderwijs leer je er gedichtjes, liedjes, toneeltjes, ritmisch bewegen en spelen op 

slaginstrumentjes. 

Hou je daarnaast ook van boetseren, schilderen en tekenen? Dan kun je terecht in onze gloednieuwe 

lessen ‘Kunstkriebels’, een samenwerking tussen WAK en StAPwest. 

Woordatelier (8 - 12 jaar)  
In de lessen woordatelier ontdek je de wereld van de taal. Je leert goed articuleren en de klanken 

juist uitspreken. Je leert je adem controleren om zonder zenuwen voor de klas te staan. Je ontdekt 

een schat aan woorden in spannende verhalen en mooie gedichtjes. Je duikt in de verkleedkoffer en 

je speelt toneel met vriendjes en vriendinnetjes voor publiek of gewoon voor je eigen plezier. 

 

 

 

Drama- en woordstudio (12+) 
In de lessen dramastudio wordt spelen werken! Werken aan je houding, expressie, mimiek, taal! Een 

boeiende ontdekking van al je expressieve mogelijkheden. Via improvisaties en gerichte opdrachten 

ontdek je hoe je op een podium beweegt en het publiek kunt boeien met je eigen verhaal of het 

verhaal van een uitgeschreven tekst. 

In de lessen woordstudio kun je je eigen gedachten leren verwoorden in de gedichten van grote en 

kleine schrijvers. Je proeft de smaak van lekkere teksten en leert ze op scène te brengen om je 

publiek te laten lachen, huilen, voelen, nadenken… 

 

 

Woordlab (15+) 
Spreken is zilver… goed spreken briljant. 

Telkens ik naar de dictie ga geniet ik met volle teugen. Ik 

heb hier A.N. leren spreken en toneel leren spelen en in 

een nieuwe wereld denken (3de oog gebruiken voor 

fantasie).  

Voor mij is dat een FEEST. Lancelot 2.4 

Ik vind de woordlessen 

leuk omdat ik hier elke 

week superavonturen 

kan beleven.  Simon 

2.4 

 



Communicatie is een noodzaak in onze samenleving. Taal is communicatie. 

Wil je graag werken aan een vlotte en mooie spreektaal ? Heb je zin in poëzie en in literatuur? Wil je 

de scène op om toneel te spelen? Moet je voor je werk of hobby regelmatig speechen of 

vergaderingen voorzitten en wil je dat op een welsprekende manier doen? Wil je je articulatie en 

spreekvaardigheid optimaliseren om beter verstaanbaar te zijn in de dagelijkse omgang met je 

omgeving? 

Al deze redenen zijn goed om een cursus woordlab voor volwassenen te volgen in onze academie. 

 

Surf naar stapwest.be/nl/woordkunst voor de opleiding die bij jou past. 

© Sofhie Legein – Lokaal Bestuur Koksijde 

 

 



 


