
THEATERLAB 2140 
Zoekt enthousiaste jongeren  

met een hart voor theater 



THEATERLAB 2140 

Ben je tussen de 12 jaar en 20 jaar en houd je van theater? Geef je dan snel op 

voor TheaterLab 2140 van Rataplan en Theaterwerkplaats NEST. 

 

Wat ga je doen?  

Je gaat  samen met andere jongeren uit Borgerhout en Antwerpen Noord 

op zoek naar pakkende scenes, scherpe teksten en prachtige beelden. Aan 

het einde van de reeks maak je kennis met het aanbod van andere thea-

terhuizen, eventuele vervolgcursussen en projecten in en om Antwerpen. 

 

Wanneer? 

Elke maandag vanaf 10 oktober van 17u30 tot 20u30 . Exacte data staan 

hiernaast gemarkeerd in de kalender.  

GRATIS proefworkshop op3/ 10 van 17u30 tot 20u30  

 

Waar? 

Rataplan - Wijnegemstraat 27 - 2140 Borgerhout 

 

Hoeveel kost het? 

Voor 17 trainingen en 3 voorstellingen betaal je slechts 100 euro.  

Broodmaaltijd voorzien vanaf 16u30. Prijs: 1 € 

 

Voor wie? 

Jongeren uit Borgerhout en Antwerpen Noord 

Groep 1: 1ste-3de jaar secundair onderwijs 

Groep2: 4de - 6de jaar secundair onderwijs 

 

inschrijvingen en meer info: 

Sms / whatsapp/ email / bel  

Stienus Keersmaekers  

0498 68 58 24 - stienus@rataplanvzw.be 

 

       Foto’s: © Kaat Somers 
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