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Elde Musicalklas

In “HotElde” zullen we iedere donderdagmiddag samen  
zingen, dansen en spelen. De ene week krijg je dramales, de 
andere week zang, muziek én dans. Je wordt uitgedaagd om 
steeds een stapje verder te zetten en te ontdekken wat je 
allemaal kan!

Je krijgt de ruimte en hulp om je talenten te 
ontplooien. Niets is gek, niets is fout. Leer van elkaar en 
gebruik je fantasie!

Het Elde College wordt dit schooljaar een …  hotel.
“HotElde” is het jaarthema van onze musicalklas.

Bij de lessen DRAMA leren we: 
• werken met je lichaamshouding, mimiek 

en gebaren;
• uitbeelden, een rol spelen zowel met 

taal als stil spel;
• (toneel)stem goed ontwikkelen,  

taalgebruik;
• inspelen op spel van de ander, oog  

krijgen voor je (spel)omgeving;
• werken met tekst;

• met emoties werken;
• improviseren;
• in beelden kijken: waar sta jij in het spel 

en ten opzichte van de ander;
• zelf teksten schrijven
• scènes bedenken en spelen;
• kijken naar jezelf en de ander,  elkaar 

opbouwende feedback geven;
• spelen voor publiek.



Tijdens dit schooljaar leer je verschillende choreografieën met daarin diverse 
stijlen. Er is veel ruimte voor eigen creativiteit, bijvoorbeeld het zelf bedenken 
van een stukje choreografie. Een hechte groep is hiervoor belangrijk. Iedereen 
in de groep moet zich prettig en veilig voelen om een zo’n groot mogelijke 
ontwikkeling door te maken.
Het doel is om aan het eind van het jaar, binnen HotElde, verschillende 
choreografieën te kunnen laten zien waarin eigen creativiteit zichtbaar is.

Tijdens de DANSLESSEN leren we:
• verbeteren van het fysieke instrument;
• verbreden van je kennis over verschillende dansstijlen;
• bewegen in de ruimte;
• gebruiken van dynamiekverschillen (groot-klein, snel-langzaam etc.);
• opbouwen van een juiste danstechniek;
• oppikken van diverse choreografieën én het maken ervan;
• communiceren en samenwerken binnen de discipline.

We zingen en trainen ons vocaal om met een goede, 
verzorgde stem en met het juiste stemgebruik op het podium te 

staan. Dit doen we in een setting waarbij je je mág laten 
horen, op jouw manier en met gebruik van jouw eigen creativiteit. 

Bij de lessen zingen/muziek leren we:
• tekstbehandeling en interpretatie;
• inzingen, zelfstandig en correct  

opwarmen van de stembanden;
• samenzang – meerstemmig zingen;
• combineren van de disciplines: 

 ◦ zang met drama 
 ◦ zang met dans 

• de basis van de zangtechniek:
 ◦ ademhaling en ademsteun
 ◦ houding
 ◦ articulatie
 ◦ volume
 ◦ dynamiek
 ◦ timing en ritme

Ook is er ruimte voor gebruik van instrumenten wanneer een leerling hierin al enige 
ervaring heeft.



De docenten

Maureen Martens (docent muziek, musicalklas coördinator 
– Elde College), heeft in 2018 de opleiding Vocal Education 
afgerond in Haarlem en mag zichzelf gecertificeerd  
zangdocent noemen. Ze heeft expertise op het gebied van 
musical en gaf zanglessen aan jeugdigen tot 18 jaar. Naast 
haar werk als docent muziek op het Elde College, 
zangdocent in haar eigen zangpraktijk en vocalcoach  
verzorgt zij als ceremoniezangeres de muzikale omlijsting bij 
uitvaarten en huwelijken. Een gedreven docent met passie 
voor haar vak en de leerlingen.

Nathalie Bosters (Gastdocent drama), heeft sinds 10 jaar een 
eigen toneelschool. Daarnaast is ze zangeres in de band RUM 
(Roept U Maar), NLP coach en toneelspeelster bij o.a. het  
openluchttheater de Kersouwe in Heeswijk. Met haar eigen bedrijf 
Nspire verzorgt ze workshops op basis- en middelbare scholen, 
evenals teamtrainingen en geeft ze toneelcursussen met eigen 
voorstellingen. 

Marloes Schellekens, een echte Schijndelse en sinds 7 juli 
2020 afgestudeerd aan het HBO van Lucia Marthas Institute 
For Performing Arts in Amsterdam. Binnen de opleiding heeft 
Marloes zich bezig gehouden met dans, zang en spel. Kortom, 
alles wat met musical te maken heeft!

“Als je het mij vraagt is het artiestenvak het aller 
mooiste vak wat er bestaat en dit wil ik graag 

overbrengen op mijn leerlingen.”

“ Ik sta voor een veilige groepssfeer, waarin kinderen uitgenodigd 
worden om stevig te staan, expressie te geven, zich te uiten. We 

leren van elkaar. Werken samen. Met de basishouding dat 
iedereen goed is zoals hij of zij is.”



• We starten iedere donderdagmiddag om 13.30 uur in Aula B of in lokaal B 
30. De lessen duren tot 15.30 uur. 

• Tijdens de lessen moet je je goed kunnen bewegen. Houd hier rekening 
mee: trek op donderdag gemakkelijke kleding en praktische schoenen aan. 

• Zoals te zien is in de jaarplanner, wisselen de verschillende disciplines  
elkaar af. 

• Het jaar is verdeeld in 3 blokken.   

• Aan het eind van ieder blok is er een optreden/open les. Publiek is dan 
welkom. 

• Tijdens ieder blok kan er een gastles, excursie of theaterbezoek gepland 
worden. Daarover word je tijdig geïnformeerd. 

• Kun je niet aanwezig zijn tijdens een les? Zorg dan dat je ouders/verzorgers 
je afmelden door een mail te sturen naar de coördinator van de  
musicalklas:  
Mevr. Martens - m.martens@eldecollege.nl  

• Als je onverhoopt vaker dan 2 keer afwezig bent tijdens 1 blok, dan kun je 
niet meedoen bij het afsluitende optreden van dat blok.  
Eventuele uitzonderingen gaan in overleg en worden bepaald door de  
docent. 

• Dit is een bijzonder schooljaar in verband met de RIVM-richtlijnen. We 
volgen deze nauwgezet, ook tijdens de gastlessen, workshops, excursies en 
voorstellingen. 

De spelregels

Voor vragen kun je terecht bij de docenten van de musicalklas. Heb je een dringende vraag? 
Dan mag je de coördinator van de musicalklas mailen: m.martens@eldecollege.nl


