
 

ALUMNI-

VERENIGING 

FONTYS 

ACADEMIE 

VOOR 

THEATER 

n i e u w s b r i e f 

BESTE ALUMNI, 

Het is al weer even geleden: een update 

van de alumnivereniging. 

In deze (onregelmatig verschijnende) 

nieuwsbrief stellen we ons nog graag 

even voor, vind je een uitnodiging voor 

het inspirerende VONK, willen we jullie 

graag wijzen op de alumniwebsite en 

vragen je om mee te denken en te 

spelen. 
 

 

CONTACT 

WEBSITE: 

www.alumniacademievoortheater.nl  

 

E-MAIL: 

theateralumni@gmail.com 
 

 

HET BESTUUR 

 
 

 

 

Het bestuur van de alumnivereniging heeft een kleine wisseling 

ondergaan. 

Rob ten Broek heeft het bestuur verlaten. We willen Rob enorm 

bedanken voor de ondersteuning van de afgelopen jaren. Gelukkig 

verdwijnt Rob niet helemaal bij ons, want naast zijn 

werkzaamheden bij Fontys, zal hij ook de website onder zijn hoede 

houden (kijk daar eens rond: www.alumniacademievoortheater.nl ) 

 

We hebben een goede vervanger gevonden in de persoon van Oda 

Buijs, voor velen van jullie een oude bekende.  

Hieronder stellen de bestuursleden zich even kort voor: 

 

Oda Buijs 

‘Ik ben een nieuw lid - vanuit de academie -  van de 

alumnivereniging sinds dit schooljaar. 

Afgestudeerd in Maastricht, ben ik sinds 2007 werkzaam als 

docent/duizendpoot aan de Academie. Daar ben ik de 

coördinator van de variantopleiding en geef voornamelijk 

spellessen en vakdidactiek/stagebegeleiding. Tevens ben ik 

docent aan de afdeling Muziektheater van FHK. Dat strookt 

met mijn grote liefde voor muziek en zingen. Ik werk dan ook 

regelmatig als koorregisseur door het hele land.’ 

 

Michèle Rijzewijk 

'In 2013 ben ik afgestudeerd aan de academie en in 2016 

heb ik mijn eigen gezelschap 'Mies-en-Scène' opgericht. Vanuit 

hier maak ik documentaire-theater met niet-acteurs. Dat 

kunnen allerlei soorten mensen zijn - van daklozen tot 

bejaarden - eigenlijk iedere groep waarvan ik vind dat ze een 

podium verdienen. Momenteel zijn dat vluchtelingen zonder 

verblijfsvergunning. Daarnaast speel ik af en toe ook nog in 

jeugdtheatervoorstellingen, zoals dit jaar in de voorstelling "De 

monteur en het meisje" van Wildpark.' 

 

Michel Verdaasdonk 

‘Nadat ik in 2004 als Variant ben afgestudeerd, ben ik aan de slag 

gegaan als docent Drama, CKV en Kunst-Algemeen op het Graaf 

Engelbrecht in Breda. Daarnaast regisseer ik gemiddeld twee 

(amateur)producties per seizoen en geef workshops, onder andere 

over groot spel. Verder ontwikkel ik momenteel een kunstzinnige 

methode over identiteit.’ 
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SPELERSBANK 

 
Een virtuele plaats waar alumni zich beschikbaar kunnen stellen 

om te spelen in (afstudeer)voorstellingen. Dat is een idee waar we, 

als alumnivereniging, al een tijdje mee bezig zijn. 

Fijn voor studenten, die zo de beschikking krijgen over een ruim 

aanbod van ervaren spelers. Ook voor de alumni is het een mooie 

kans om contact te houden met de spelvloer en de Academie. 

Ben je hierin geïnteresseerd? Stuur een mail naar 

theateralumni@gmail.com 
 

 

VONK 

 
 

VONK: een gloeiend deeltje dat een enorm vuur kan doen 

ontbranden, een start voor een concept, een brokje inspiratie.  

 

We willen als alumnivereniging graag activiteiten organiseren waar 

jullie behoefte aan hebben. Daarom waren we erg enthousiast 

over het aanbod van Iris Heusschen (alumnus 2015). Zij wil jullie 

graag uitnodigen voor een inspirerende bijeenkomst, die we VONK 

hebben genoemd. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 25 september 

aanstaande, bij Fontys in Tilburg. 

WhatsApp Video 

2021-05-25 at 09.45.43 (1).mp4
 

In deze link legt Iris het zelf uit.. 

De dag start om 10.00 (vanaf 9.30 inloop met koffie) en sluit 

af met een borrel, uiterlijk om 16.30 

De kosten bedragen 15,-- per persoon, inclusief lunch. 

Ben je geïnteresseerd? Geef je dan op! 

Meld je vóór 1 juli aan via theateralumni@gmail.com 

Na opgave ontvang je een betaallink.  
 

 

 

 

 
 

Laat van je horen! 
Ben je geïnspireerd geraakt, heb je goede ideeën voor een activiteit of wil je graag iets 

delen met het alumnibestuur? Heb je feedback of opmerkingen over (de inhoud van) 

deze nieuwsbrief of wil jij je hiervoor afmelden? 

Neem dan contact op met ons: theateralumni@gmail.com 
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