
Lessen Cursus Toneelschrijven 

Dit is een globaal overzicht van de inhoud van de lessen: 

Les 1: Dialoog uit inspiratie 
Kennismaking. Kleine dialogen schrijven op basis van korte opdrachten. Ontdekken: hoe het is 
om mensen te laten ‘kletsen’ op papier? Wat kan allemaal wel en wat niet? 

Les 2: Richting in een gesprek 
Personen praten nooit ‘zomaar’ met elkaar, ze hebben altijd een reden. Ze willen iets van elkaar, 
hun woorden hebben een richting. Alles draait om de innerlijke worsteling.  

Les 3: De start van drama: de ‘dramatische kus’ 
Een dialoog heeft altijd een startpunt nodig. Er is een moment waarop de emmer overloopt en 
iemand in actie komt. Zo niet, dan drijft de dialoog ankerloos rond. 

Les 4: Protagonist & antagonist 
Na het startpunt van de dialoog, moet de dialoog lopende gehouden worden. Mensen – ook op 
papier – hebben altijd de neiging zich ‘eruit te draaien’. Het is de uitdaging een personage in de 
problemen te houden! 

Les 5: Samenwerken & tegenwerken 
Dynamiek in tekst. Hoe houd je een dialoog beweeglijk? Door mensen het met elkaar eens te 
laten zijn en het met elkaar oneens te laten zijn. En dat in een mooie balans. 

Les 6: Via-de-band-spelen 
Spanningsopbouw. Wie schrijft, weet het: je kunt niet continu van alles laten gebeuren. Er zijn 
momenten van rust en momenten van stroomversnelling. De kunst is niet uit te spreken wat 
bedoeld wordt! 

Les 7: de 5 V’s 
Spanningsopbouw. Schrijven is ook bewust spelen met wat je je publiek wel en (nog) niet vertelt. 
Hoe zorg je ervoor dat je publiek geboeid blijft? Deze les gaat over het bewust ‘doseren’ van je 
verhaal in je dialogen. 

Les 8: close-reading 
In deze afsluitende les bespreken we ieders thuisopdracht nog éénmaal heel geconcentreerd. 
Vanzelf komen dan weer onderwerpen bovendrijven waarmee we ter plekke wat kunnen.


