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WISPER organiseert honderden 
artistieke workshops en reeksen per jaar, 
in Antwerpen, Gent en Leuven. Die vind 
je allemaal op www.wisper.be – met dit 
zine willen we graag een spotlight zetten 
op de kunstenaars die deze cursussen 
geven en volgen: hun werk, hun ideeën, 
hun ambities, hun plannen.

Vormgeving: Jens Dawn. Met dank aan Amrit 
Van Overstraeten, Anne Kuit, Cynclaire 
Pylyser, Chloé Dyckmans, Eva De 
Mulder, Felix Bosschaert, Hannelore 
Van Balkom, Işıl Bıçakçı, Jade 
Sips, Jeroen Brejou, Kelly Van 
Loon, Liesbet Verschueren, Oona 
Van Aken, Reindert Spanhove, Ria 
Robijns, Rudy Carlier, Silke Groffy en 
Shauni De Gussem. 
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Af en toe delen we eens 
gepersonaliseerde notebooks uit. 
Quote door Shauni De Gussem, docent literatuur

www.wisper.be/literatuur 





Welke materialen in deze ruimte lenen zich 
het meest tot het bouwen van een hoogte? 

De stoelen? En misschien ook die verfpotten daar.

Zijn er nog dingen die je kan vinden hier in het atelier? Kan je er allemaal een aantal uithalen 
en per soort samenleggen? Dat moet lukken op 15 minuten.  

Ok, hier liggen nu heel veel verschillende materialen en vormen. Hoe zou je met deze plastic 
bidons in de hoogte werken? Met welk constructieprincipe?
We kunnen ze op elkaar zetten? Is dat wat je bedoelt?

Ja, stapelen is een voorbeeld van een constructieprincipe. Met een balk kan je zowel 
stapelen als stutten, met een doek zal je eerder vouwvormen maken of opspannen of 
overhuiven. En zo draagt elke materiaalsoort en vormsoort een logische manier van 
bouwen in zich. Kan je dat eens uitzoeken bij die flessen? En kiezen jullie dan een 
ander materiaal uit de verzameling?
Kijk, in de constructie met fardes zijn er vijf verschillende toegepast: inhaken, 
klemmen, ombuigen, stapelen, opspannen, en daar ook overbruggen.

En zijn er hoogteconstructies die een onverwachte vormgeving hebben? 
Ja, die toren met flessen lijkt bijna te vallen en daarom is het spannend om naar 
te kijken.  

Wat zorgt voor de associatie met ‘vallen’? 
Er is onevenwicht omdat de grote en zware flessen bovenaan gebruikt werden 
en de kleinere onderaan. Het lijkt alsof die toren dat niet lang kan houden. 
Er gaat een soort dreiging van uit.

Ja, goed omschreven. 
Tof om te zien hoe je als vormgever sfeer en betekenis kunt oproepen 
door te bouwen met dingen!

Kunnen we dit nu eens omdraaien? Stel dat je een opdracht krijgt 
om een constructie te maken die betekenis oproept: geslotenheid, 
fragiliteit, frivoliteit, geweld … hoe zou je dat aanpakken?

Werkvormen uit een cursus van educatief medewerker 
Liesbet Verschueren
www.wisper.be/pro
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In 2022 werd Reindert 
educatief medewerker 
bij WISPER. Sindsdien 
programmeert hij al 
onze muziekcursussen 
in Leuven. Reden 
genoeg om de man de 
sax van het lijf te 
vragen! 

 /In welke mate zit muziek 
jou in het bloed?

/ Welke muzikanten vormen een 
inspiratie voor jou?

/ Je maakt muziek onder de 
namen Frayhm, Myhriel en 

Miran. Vanwaar de keuze voor 
verschillende muzikale alter ego’s?

/Hoe verhouden het 
muzieklesgeven en het muziek 
maken zich tot elkaar voor jou?

/Welk misverstand onder 
muzikanten wil je langs deze weg 

ontkrachten?

/Welke plannen heb jij met het 
muziekaanbod van WISPER?

/Je krijgt onbeperkte middelen 
om de cursus van je dromen te 

organiseren. Hoe ziet die eruit?

/Met welke muzikant zou je je wel 
eens een maand in de studio 

willen verschansen?

/Welke muzikale tip heb je 
voor de Wisperlingen?

Mijn beide ouders zijn muzikant dus muziek was altijd een evidentie voor mij als kind. Ik heb 
zelfs lange tijd gedacht dat iedereen net als wij thuis een aparte muziekkamer had (lacht). De 
droom om saxofoon te spelen, is er ook al zo lang ik me kan herinneren. Gaandeweg groeide 
ook het besef dat het mij daarbij niet om die typische jaren ’50 jazz te doen is, dat ik mijn 
creatief ei anders kwijt moest. Ik ben dan in het singer-songwriten en de elektronische muziek 
gedoken – twee verschillende genres waar ik nog altijd tussen stuiter als muzikant.
 
Ik kijk enorm op naar muzikanten die muziek ademen, die samenvallen met hun 
kunstenaarschap. Mensen die het verhaal echt léven. Mijn saxofoonleerkracht John Ruocco 
was zo iemand. Die man is een levende legende en heeft mij niet alleen leren saxofoonspelen, 
maar vooral inzicht gegeven in wat het betekent om muzikant te zijn. Zijn verhalen en 
anekdotes hebben mijn kijk op muziek fundamenteel gevormd.
 
Niet alles dat ik maak, wil ik per se aan de grote klok hangen. De muziek die onder Myhriel 
ontstaat, is intiemer en houd ik bewust wat geïsoleerder. Terwijl ik van de Frayhm songs niet 
liever wil dan dat heel de wereld ze kan horen. Het heeft ongetwijfeld ook te maken met mijn 
zoektocht als muzikant. Ik heb de drang om iets in de wereld te zetten, maar ben er nog niet 
100% achter wat dat moet zijn en hoe het precies moet klinken.
 
Dat heeft in het verleden soms gewrongen omdat ik het gevoel had na het lesgeven geen 
energie meer te hebben om zelf nog te maken. Bij WISPER is dat allemaal wat meer op zijn 
plek gevallen. Ik heb er meer ruimte om mezelf te zijn tijdens de workshops, en krijg ook veel 
voldoening en energie uit de verbinding die je als docent hebt met anderen die allemaal met 
kunst en muziek bezig zijn.

Dat je geen creatieproces zou kunnen aangaan zonder theoretische achtergrond. Soms zit 
de theorie het intuïtieve aspect van creatie zelfs in de weg. In muziek gaat het veel meer om 
klanken en gevoelens dan om akkoorden en symbolen.
Dat voel je vroeg of laat wanneer je met andere muzikanten samen in een ruimte kruipt en 
begint te zoeken: de magie van het maken. Die praktijk, dat al doende zoeken, geeft je als 
muzikant veel meer tools in handen dan het doorploeteren van tien handboeken. Een goede 
docent leidt dat zoeken in goede banen in plaats van kant-en-klare antwoorden te geven. Die 
heb ik zelf trouwens ook niet (lacht).
 
Ik zou heel graag de werelden van producers en (elektronische) muzikanten met elkaar 
verbinden. De grote, dure opnamestudio’s hebben plaats gemaakt voor een generatie 
bedroomproducers – kijk maar naar de eerste plaat van Billy Eilish, die is letterlijk op een 
slaapkamer opgenomen. Maar ondanks die evolutie is er nog altijd een kloof tussen de twee. 
Enerzijds heb je de producers die technisch supersterk zijn in tracks in elkaar steken, maar 
vastlopen op aspecten als melodie en harmonie. En anderzijds zijn daar de muzikanten die dat 
melodische aanvoelen wel hebben, maar de technische kennis niet hebben om de sound te 
bekomen die ze voor ogen hebben. Dat gat wil ik heel graag dichten.
 
Ik investeer in een gigantische WISPER tourbus en trek daarmee met een stel muzikanten 
door Europa om in verschillende steden op straat te gaan spelen. Gewoon naar een 
wildvreemde stad rijden, uitladen en beginnen spelen. Dat is pas verbindend. En welke 
muzikant wil er nu niet op tour gaan?
 
Zonder twijfel Bon Iver. Volgens mij behoren zijn creatieprocessen tot de interessantste uit 
de muziekgeschiedenis. Aan zijn laatste plaat is jarenlang gewerkt met een gans leger aan 
muzikanten en producers, maar wist je dat hij zijn allereerste plaat haast per ongeluk heeft 
opgenomen in een jaaghutje in the middle of nowhere in Wisconsin, met alleen een gitaar en 
zangmicrofoon?
 
Voor wie hem nog niet kent: Nils Frahm. Die man heeft de piano echt heruitgevonden als 
instrument door met elektronica te werken. Hij is dan misschien geen pianovirtuoos in de 
klassieke zin, maar wel een prachtig voorbeeld van wat er kan gebeuren wanneer de producers- 
en muzikantenwereld samenkomen. 

Reindert
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 © Jade Sips tijdens de cursus Dynamische     
affiches met Kelly Van Loon

www.wisper.be/beeld



Fragmenten uit Bedmonk, 
het concept book van Chloé Dyckmans, 

docent literatuur



© Hannelore Van Balkom, docent beeld
www.wisper.be/beeld 

ARTIST STATEMENT

In mijn werk probeer ik behoedzaam de grenzen 
van het lichaam af te tasten. Ik vervaag, verdraai, 
keer om, giet af of digitaliseer de werkelijkheid 
en zoek hierin een balans tussen herkenning en 
vervreemding. Ik ben tevreden met een werk 
als het zowel over een verlangen naar tederheid 
als over een lichamelijk onbehagen kan gaan. In 
mijn laaste werken zoek ik gelijkenis tussen het 
menselijk lichaam en de buitenwereld. Ik vind 
het bijvoorbeeld een mooie gedachte dat een 
darmstel visuele overeenkomsten heeft met de 
riolen die onder een stad kronkelen. Door het 
opzoeken van deze gelijkenissen ontstaat er een 
tussenruimte waarin de grenzen van binnen- en 
buitenwereld, en het persoonlijke en collectieve 
vervagen.





© Jeroen Brejou, docent fotografie
www.wisper.be/fotografie 



guts & goesting

Işıl B
ıçakçı 



Işıl is a dancer and 
choreographer. She 

describes her artistic journey 
using the 2G-formula (guts 

& goesting) and states that 
you don’t need to be a dancer to 

dance. Words to live by!
 /do you 

remember the very 
first time you knew you 
wanted to be a dancer? 

I have a very strong memory of my first time in a dance studio. I was so young that I don’t even remember what it 
looked like, just the feeling of fascination I had when I entered the empty space. It felt like I could be whoever I 
wanted to be and do whatever I chose to do in there, without any directions or limitations. My actual dance training 
didn’t start until many years later, although as a teenager I was very inspired by the Turkish poet Orhan Veli. His 
work gave me that same sense of freedom and made me realize what contemporary art is: you don’t need to follow 
all kinds of rules to express yourself verbally or physically. 

After graduating in computer sciences it became very clear to me: no way I am doing this for the rest of my life. 
I’m better with people than with machines (laughs). I decided to follow my goesting and auditioned for a dance 
company, which took a lot of guts because I had no dance background whatsoever. I was selected anyway, which 
was the start of my dance training at age 21. During my last year, Ann Van den Broek came to Istanbul and 
invited me to work with her, which was a wonderful opportunity. After my internship with Ann, I went back to 
Turkey to graduate at the Mimar Sinan Fine Arts University and was able to start working at the Istanbul State 
Opera & Ballet. For me, that was the ultimate confirmation that I chose the right path.

Learning about anatomy was a real game-changer during my training. Knowing how the body works, opens 
up all kinds of possibilities. It’s not just the mind that steers the body, it also works the other way around 
and both are incredibly connected. Every time I was in anatomy class, my mind was blown a little bit 
more. Analytical movement research may not be the most “dancy” part of it all, but it plays a major role in 
discovering new ways your body can move and to physically express yourself. It’s like traveling inside of your 
body and eventually leads to a dance that is more authentic. 

It depends. As a dancer, both a physical state and a thought or idea can stimulate me to move. But as a 
choreographer, I would say: no inspiration, no movement. Making a choreography starts in my mind and 
not with pure physicality. I need a topic – which can also be a single image - for my body to translate 
inspiration into movement. 

Everything in the universe has a circular movement, from planets to atoms. Whirling as such is a 
movement in perfect harmony with nature. Like all meditations, the whirling dervishes ritual is based 
on repetition. The circular movement is repeated over and over again, until you arrive in a state where 
you can disconnect from the outside world. Because of the whirling, you can’t see the world around you 
anymore and your brain gets a break from constantly collecting data from outside. And when there is 
nothing to see outside, you can start looking inwards. That’s the aim: to isolate yourself to yourself.  
Whirling was discovered by the Sufi master and philosopher Rumi. He has this quote that became my 
life motto: “either seem as you are or be as you seem.” To me, this phrase is the essence of authenticity 
and authenticity is the essence of dance. 

When I see people leaving their judgments and expectations behind. Expressing yourself with your 
body is a super vulnerable thing to do – not in the least because of the aesthetics we all grow up with, 
telling us how bodies have to look like. It makes us judge how bodies move and in the end, we stop 
moving altogether because we are so afraid that it might look bad. While there is no wrong move. I 
try to guide people to that point where they can leave those misplaced judgments and expectations 
behind and move in their own authentic way. You really don’t have to be a dancer to dance. As 
children, we were dancing before we were talking. It is coded in our DNA to express ourselves with 
our body and there is not a single rule to it, we just need to rediscover this ability. 

Damien Jalet. As a dancer and a perfomer I really love to seek out my limits and the physical 
challenges in his pieces appeal to me. But what draws me even more towards his work, is the fact 
that he creates those strong symbioses with groups of dancers that I would love to be a part of. 

The work of Ann Van den Broek. Each and every one of her pieces does something to you when 
you watch it. They have all the layers that make you live a story, that make you feel and think. 
The performances are full of emotions, troubles and issues and at the same time very structured 
and layered. It’s not that they talk to you, they touch you in ways words can’t express. That is 
the defining quality of a good dance piece for me.

/ when did you realize 
you wanted to become a 

professional dancer? 

/ was your dance training 
what you thought it 

would be? 

/ do you create from your 
mind or your body? 

/ you were the first one to 
teach whirling dervishes 
at WISPER. Can you tell 

us about it?   

/ what makes a dance 
class successful for you? 

/ if you could pick any 
dancer or choreographer 
to work with, who would 

it be? 

/ do you have a tip for our 
Wisperlings? What dance 
performance should they 

definitely go see if they 
have the chance? 



Dagboeknotities tijdens 
zomerweek Leuven 2022

door Eva De Mulder, 
educatief medewerker theater

www.wisper.be/theater 

Kreuk kroch zweet

Ik ga die conga’s en djembés nog 
eens ritueel verbranden 

Soms is mijn hoofd te warrig om 
deftig te kunnen voorbereiden

 

Mooi
Vers
Levendig
Bang
Knipperende ogen

Alert! Aanwezig! Focus!

Narratief van de cursus is 
nog niet helder



©  illustratie voor ons jaarlijkse zangfeest CLOSE 
Silke Groffy, docent beeld

www.wisper.be/close

Alert! Aanwezig! Focus!



Cross-over op de presentatiedag Leuven
Dansimprovisatie door Oona Van Aken (docent dans) 

bij werk van Felix Bosschaert (docent beeld)
www.wisper.be/presentatiedagen 



 /Hoe ben je bij WISPER terecht 
gekomen?

Op welke manier ga je meestal te 
werk? AKA: Hoe ziet je creatieve 

proces eruit?

Zijn er bepaalde thema’s die jou als 
maker bijzonder fascineren?

Wat doet het lesgeven met jou 
als artiest? Biedt het nieuwe 

inzichten voor je eigen werk?

Hoe bereid je je voor op een 
cursus geven?    

Wat doe je als je zelf even geen 
inspiratie vindt? In case of an 

artist block...

Stel: je krijgt onbeperkte middelen 
om je ergens volledig in te verdiepen: 

een techniek, een onderwerp, een 
oeuvre, ...  Wat doe je?

Wat is het beste creatief advies dat je zelf 
ooit hoorde?  

Welk veelgehoord misverstand over jouw 
kunstvak wil je bij deze uit de wereld helpen?

Als afsluiter: heb je een goeie, artistieke tip 
voor ons?   

Anne
Kuit

 Anne noemt 
zichzelf een naïeve  
analyticus, maker, 
queer, regelteef en  

taalliefhebber.  
Zo’n drie jaar geleden ging ik kijken naar een voorstelling van Eline George in Brussel. (nvdr: Eline was 
toen onze educatieve medewerker theater) Ik raakte met haar aan de praat, en ze zei: “Wil jij ook niet 
eens iets doen voor WISPER?”. Dat wilde ik graag! Door alle lockdowns heb ik toen weinig les kunnen 
geven, maar het laatste jaar heb ik dat gelukkig goed ingehaald. 

Dat is anders bij lesgeven dan bij zelf iets maken. Als docent probeer ik de spelers altijd uit te dagen 
over hun ‘idee van theater’ of wat spelen zou moeten zijn. Theater is zo veel meer dan tekst zeggen op 
een podium. Ik wil dat ze dat leren loslaten en meer theater maken uit hun lijf en hun eigen ervaringen. 
Ik gebruik daarvoor bijvoorbeeld de viewpoint methode. Het maak- en leerproces vind ik net zo 
belangrijk als het resultaat: samen een zoektocht aangaan en ondertussen veel leren en lachen.  

In elk geval is er bij mij altijd - in meer of mindere mate - sprake van maatschappelijk engagement. Ik 
noem mijn werk ook wel eens ‘genuanceerd activistisch’. Je kunt niet met één voorstelling de wereld 
verbeteren, maar het theater is wel de ideale plek om verschillende perspectieven te belichten. 

De afgelopen tijd werk ik veel rond (mijn eigen) queerheid, dat komt steeds weer terug. Zowel bewust als 
onbewust, zowel subtiel als doordacht. Ik quote altijd graag dragqueen en activist Adore Delano: “Being 
gay, I think we’re put in a position where we have no choice but to be an activist, and we learn to love 
that.” Het queer-zijn is zo’n groot deel van mezelf dat dat op een natuurlijke wijze steeds zijn weg naar het 
podium vindt.  En queer zijn gaat in de wereld zoals die er nu uitziet nog altijd over activisme, ook als het 
- zoals mijn laatste voorstelling -  juist over queer joy gaat. 

(Anne beschrijft mooi wat queerheid voor haar betekent op https://annekuit.nl/queer, nvdr)

In mijn lessen zie je dat thema eigenlijk vooral terug in mijn sensitiviteit voor genderstereotyperingen en 
heteronormativiteit. Vooral bij lessen voor kinderen is het nog vaak ‘mama is bang voor de spin’ en ‘papa 
zal de spin wel doodslaan’. Dat zijn genderrollen die ik actief probeer tegen te gaan in het spel, tijdens 
repetities én op het podium. Natuurlijk zijn er moeders die bang zijn voor spinnen, maar die worden al 
genoeg gerepresenteerd. (lacht) Mede daarom ben ik ook begonnen met het geven van workshops rond 
‘genderinclusief schrijven’, om ook organisaties en bedrijven bewust te maken van hoeveel je kan betekenen 
met taal en representatie.  
 
Wat ik zo leuk vind aan lesgeven, is dat je heel erg veel terugkrijgt van cursisten. Ze zijn veel aan het 
experimenteren, er gebeurt heel erg veel tijdens zo’n proces. Dicht in contact staan met kunstliefhebbers - 
maar dan niet in het professioneel milieu - is ook heel veel waard. Als docent sta je eigenlijk heel dicht bij 
‘het theaterpubliek’. 

Heel grondig. Vaak is dat vanuit een bepaald leerdoel, maar soms ook iets vrijer, eerder vanuit een 
inspiratiebron. Iets tot op het bot voorbereiden ligt gewoon in mijn persoonlijkheid. Pas als ik goed 
voorbereid ben krijg ik de ruimte om ook los te laten. Tijdens een les ben ik niet aan het regisseren, maar 
wil ik zo goed mogelijk kunnen kijken en zo veel mogelijk kunnen meegeven. 

Dan ga ik iets compleet anders doen, waarbij ik even niet hoef na te denken. Zelf naar theater gaan kijken 
bijvoorbeeld, boeken lezen om even helemaal in een andere wereld te kunnen kruipen. Of mezelf gewoon 
dwingen: “Ik moet hier nu even 25 minuten aan werken, maakt niet uit wat er wel of niet uit komt”.   

Ik had ooit een geschiedenisleraar die zei: “Jullie hebben zo’n moeite met beginnen, wat is dat toch?” 
Toen heeft hij besloten om een les te geven in ‘beginnen’. Bijzonder nuttig. Ook de Pomodoro timer 
opzetten kan hierbij helpen. Als je het even niet weet, dan hoeft afmaken niet, maar beginnen wel.  

Een groot locatietheater project met amateurspelers en een aantal steengoede makers. Ik ben erg 
gefascineerd door de ruimte, dus een voorstelling maken op de maan lijkt me ook wel wat. (lacht) Op 
weg naar de maan hebben we dan allemaal de aarde van een afstand gezien, dan kunnen we mooi 
een klimaat-activistische voorstelling over het overview effect maken. Maar goed, dan wil ik ook 
onbeperkte middelen om een elektrische raket te bouwen.  

Ik had een postkaart met de uitspraak “Everything is copy” van Nora Ephron hangen op mijn 
studentenkamer. Die zin werkt heel bevrijdend. Alles is toch al eens bedacht, je hoeft  enkel te 
componeren/ordenen wat er al is, om zo tot een nieuw werk te komen.   

Dat als je een theatercursus gaat volgen, je dan een tekst krijgt en die moet brengen. Het is zo 
ontzettend veel meer dan dat.  

In de kerstvakantie gaat ‘Bambiraptor’ in reprise bij de KOPERGIETERY. Een prachtige 
familievoorstelling over de gedachten en verbeelding van een kind. Ik kan iedereen aanraden 
om vaker goede kindervoorstellingen te bezoeken. In januari is bijvoorbeeld ook ‘Een 
leuk avondje uit’ van regisseur Jetse Batelaan te zien in Gent. Hij maakt altijd zo’n goede 
voorstellingen, het kan niet anders dan dat dit ook weer een aanrader is.  



Ria Robijns
@robijnsria
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postmodernisme

cimbalen

het liefst ‘bluets’ van Maggie Nelson

bowlingballen meenemen

bowlen in het wild
glas-in-lood te maken

the basics of the basics 
of painting

Amrit

28
Borsbeek

0

Ontbijten 

een professionele kunstenaar met veel ervaring

stemof een gitaar

mijn gedachten

alleen mijn Eva <3

fun maken
te fotograferen/zingen

CLOSE studio: 
machtig meerstemmig!

@amrit.van.overstraeten

Cynclaire
@koren.iskoren

28
Deurne

1
five more minutes

Anyone
pedal harp.

weird fiction
my husband

eat together
movement, posing, interpretive dance, etc

Brussel

Marlene Dumas



Neonlamp in de Noordpoort, design van Kelly Van Loon, docent beeld
www.wisper.be/beeld 



COLUMN, De dichters, De emotionele toer op, De prozaïsten, Essay: jouw kijk onder woorden brengen, 
Historische fictie, Hoe begin je aan een boek?, KRACHTIG SCHRIJVEN: MAATSCHAPPIJKRITIEK, 
Schrijven met je ogen dicht, Schrijven over verlies en verandering, Schrijven vanuit je lijf: out of the (mind)
box, Schrijven voor kinderen en jongeren, Schrijven: no more excuses!, SLAM POETRY: DE POWER VAN 
SPOKEN WORD, Starten met schrijven, Structuur en verhaallijn voor schrijvers, Van gedachten naar 
gedichten, Van prentenboek tot young adult, Vijf ingrediënten voor een straf verhaal

Acteren op de planken, Acteren special: durf op het podium, Acteren special: esthetiek op scène, Acteren 
verdieping: absurdisme, Acteren verdieping: avondreeks, Acteren verdieping: Grotowski, Acteren verdieping: 
Stanislavski, Acteren verdieping: weekend, Acteren voor beginners: avondreeks, Acteren voor beginners: 
een weekend, Acteren voor beginners: weekend, ACTEREN: VAN SPEL NAAR VOORSTELLING (18-
26 JAAR), Acting for non-native speakers, Bewegingstheater, Bewegingstheater, Burlesque: een weekend, 
Ceci n’est pas un cursus, Clownerie op de planken, Clownerie voor beginners, Clownerie: een weekend, 
Improvisatietheater op de planken, Improvisatietheater verdieping: long form weekend, Improvisatietheater 
voor beginners: avondreeks, Improvisatietheater voor beginners: weekend, Improvisatietheater voor 
beginners: YES BABY!, Improvisatietheater voor gevorderden: avondreeks, Improvisatietheater voor 
gevorderden: impuls!, PERFORMANCE: JE LIVE LIJF, Proeven van acteren, Proeven van clownerie, 
Proeven van improvisatietheater, Scenografie, Speedproductie: een handvol repetities, een voorstelling, 
THEATERMAKEN SPECIAL: INTERACTIEVE INSTALLATIES, Theatermaken: een feest van cynisme 
en zwartgalligheid

Audio mixen met je laptop en koptelefoon, Band lab voor zangers en muzikanten, Busker combo voor 
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