
Post-traject ‘Inclusief theater’ 
INFORMATIE 
14 juli 2018 
 
 
Theater Babel Rotterdam – inclusief huis voor de kunsten; theatergezelschap & academie 
– start in het najaar van 2018 met een nieuw traject: het post-traject ‘Inclusief theater’.  
 
Hierin brengen we mensen samen die inclusief theater willen leren kennen, ontwikkelen 
en onderzoeken. Theater Babel Rotterdam zorgt voor inspirerende masterclasses en 
gastdocenten, geeft een inkijk in de eigen werking en deelt zijn methodiek. Jij begint met 
een idee, wij stuwen het nog een paar stappen verder. 
 
Dit post-traject is bedoeld voor professionals (werkenden en afgestudeerden) uit zorg, 
kunst, onderwijs en het sociale domein. 
 
 
HIERONDER VIND JE PRAKTISCHE EN INHOUDELIJKE INFORMATIE 
 
Data 
Het post-traject vindt plaats op de volgende 10 dagen: 
 
Zaterdag 13 oktober 2018 
Zaterdag 3 november 2018 
Zaterdag 24 november 2018 
Zaterdag 15 december 2018 
Zaterdag & zondag 26 & 27 januari 2018 (intensief weekend) 
Zaterdag 23 februari 2018 
Zaterdag 30 maart 2018 
Zaterdag 18 mei 2018 
Zaterdag 15 juni 2018  
 
 
Tijden 
Start 10:00 uur 
Einde 22:00 uur (uiterlijk – afhankelijk van dagprogramma) 
 
 
Coaching 
Los van de 10 dagen krijgt elke deelnemer een coach toegewezen. 
Met deze coach bespreek je de ontwikkeling van je eigen project. 
Dit kunnen telefonische of fysieke afspraken zijn; in totaal 10 uur – verspreid over het hele 
jaar. 
 
Daarnaast willen we werken met een maatjes-systeem: waarbij 2 of 3 deelnemers aan elkaar 
gekoppeld zijn, en elkaars project volgen. 



Ingrediënten dag 
Elke dag staat een ander thema of onderzoeksvraag centraal. 
Een dag zal de volgende ingrediënten bevatten: 
 

• Specifiek programma van de dag rondom het thema of de onderzoeksvraag: 1 heel 
dagdeel. 

• Tijd voor individuele coaching gesprekken – in de maatjes.: ca. 1 uur 
• Groepsgesprek ca. 1,5 uur. 

Dit gaat om intervisie over de plannen van de deelnemers o.l.v. de hoofddocent.  
De coaches zijn hier ook bij aanwezig. 

• Gezamenlijke maaltijd. 
• Het gezamenlijk bezoeken van een voorstelling, debat, repetitie of museum. 

 
 
Voortgang en afronding 
Er komt een digitale plek, waar deelnemers elkaars werkzaamheden en ontwikkelingen 
kunnen volgen. 
 
Deelnemers krijgen aan het einde een certificaat voor deelname uitgereikt door Theater 
Babel Rotterdam. 
 
 
Financieën 
De kosten van het traject zijn 1500,- euro (incl. btw) 
 
Elke deelnemer eindigt het traject met een nieuw plan. 
In alle innovatieve plannen, die aansluiten bij de visie van Babel,  
wil Theater Babel Rotterdam investeren als coproducent. 
 
 
Groep 
We streven naar een diverse groep, van 10-14 deelnemers. 
Om een beeld te krijgen van de diversiteit van de groep, vraagt Theater Babel Rotterdam de 
deelnemers om op papier te zetten:  
 

1. Met welke vraag/ welk plan rondom inclusief theater wil je het post-traject ingaan? 
2. Wat mag er volgens jou niet ontbreken in het post-traject? 

 
Op 15 september 2018 sluiten we de inschrijvingen. 
 
 
Contact 
Voor vragen en aanmeldingen kunt u terecht bij de projectleiders van het post-traject: 
 
Wilbert Slagboom 
wilbert@theaterbabelrotterdam.nl 
06-3814 8321 

Brecht Hermans 
brecht@theaterbabelrotterdam.nl 
06-3800 4503


