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IHTS AUBENTON

VERDIEPEN, SPECIALISEREN, ONTMOETEN, VERRIJKEN, PLEZIER(EN)  
De iHTs, de Internationale Hogeschool voor Theaterstudies Aubenton is een 
vrije werk- ruimte met vol pension voor Dans, (film)Acteren en Theater: vol 
intensieve trainingen, masterclasses, meerdaagse en weektrainingen.

In de Franse Ardennen ligt een prachtig laat-middeleeuws huis in het dorpje 
Aubenton (02500). Dit huis heeft 2/3 studio’s, verblijfsruimtes, slaapplaatsen 
voor 4 t/m 20 personen, een fraaie court en een ruime tuin.

Het huis is gerenoveerd met enkel op straat gevonden, of door particulieren 
geschonken, materialen. Vele jongeren (15 tot 25 jaar) hebben vanaf 2006 
hard helpen verbouwen en op eigen wijze hun stempel gedrukt op de karak-
teristiek van dit prachtig Theaterhuis.

DE DOELSTELLING VAN DE IHTS
Iedereen die een vraag heeft om zich te verdiepen, te meten, te speciali- 
seren op een gebied van Dans, (film)Acteren, Theater-Maken, Akoestische 
Muziek(theater) kan hier terecht  voor enkele of meerdere dagen. De iHTs 
biedt een complete werkplek met vol pension voor een zeer voordelige prijs 
in een landelijke omgeving. Veel is mogelijk, alles valt te overleggen.

Daarbij is de iHTs Aubenton een prachtige plek om te repeteren, te regis- 
seren, te choreograferen, of om in retraite te gaan.





LOCATIE

De iHTs Aubenton is het hart van La Village Aubenton op het plein 
tegenover de fraaie 13de eeuwse kerk, 320 km van Utrecht. Met 22 slaap-
plaatsen, twee studio’s, een eetkamer, bar, binnenplaats, een beneden- 
en een boventuin bieden we hier een uniek verblijfsplek voor inhoudelijk 
en intensief werken. Het rustieke dorp ligt in de uitlopers van de Franse 
Ardennen in de provincie Picardie en regio Aisne, vlakbij de Champagne- 
Ardennes. Heerlijk rustig, pittoresk, landelijk, een ‘boost’ voor nieuwe 
inspiratie en grote creativiteit. 

Op www.ihts.nl vindt u een virtuele foto-rondleiding door het gebouw.





ZOMERPROGRAMMA 2018

09/07  -  13/07 KUNSTWEEK OSB (VOL)

15/07  -  22/07 NIET BESCHIKBAAR

23/07  -  29/07 CONTEMPORARY DANCE MET ISMINI SLIJPER
Ismini is een begaafde zeer jonge danseres/choreografe die al haar inhoud en visie en dansk-
waliteiten inzet om gezamenlijk tot een hoogstaande choreo te komen met veel aandacht voor 
samenwerking en persoon. Haar leerschool: Dansopleiding HAL, AYA, Kathrin Gramelsberger, 
ADC, Uri Eugenio, Dansopleiding  Antwerpen.
30/07  -  05/08 FILMACTEREN - VRIJE INSCHRIJVING
(Film)Acteren, Elementtraining, spelen in filmscene’s. In de ochtend masterclasses, in de middag 
trainingen spelscene’s en samenspel binnen filmacteren; ’s avonds toepassen van de trainingen op 
filmscene’s uit de beste film- en series. Trainers: Robert Ceelen en Machteld Hendriks.
06/08  -  12/08  SPELEN IN EEN VOORSTELLING - VRIJE INSCHRIJVING
Zomertraining met  masterclasses in de ochtend, trainingen  in de middag en toepassen op 
teksten en scenes van een bestaand toneelstuk. Trainers: Robert Ceelen en Machteld Hendriks.
13/08  -  19/08  ARIS CHOICE - SPECIAL ACTEREN
Een special met Masterclasses in de ochtend over Elementair Acteren, die toegepast worden 
in de middag op bestaande sterke filmscene’s. ‘s Avonds improvisatie en verfijnen van de 
speelscene’s van overdag voor de presentatie op de laatste avond. Trainers: Robert Ceelen en 
Machteld Hendriks.
20/08  -  25/08  SOLOTRAINING OF SPELEN IN EEN VOORSTELLING
Tijdens de week waarin Theatercollectief De Vloot repeteert in Studio 1, kan er gewerkt worden 
in  Studio 2 aan een Solotraining of aan een Stuk voor 2/3 personen. Trainers: Robert Ceelen en 
Machteld Hendriks.
28/08  -   04/09  AFSTUDEERVOORSTELLING THEATERKLAS (VOL); 

05/09  -   15/09 REPETITIEGELEGENHEID VOOR THEATER-, DANS- OF MUZIEKGROEPEN. 
Groepen die willen repeteren, een productie willen opzetten, in creatieve retraite willen, kunnen 
in deze periode enkele of meerdere dagen reserveren.





VERBLIJVEN IN DE IHTS AUBENTON

De trainingen gegeven in de iHTs Aubenton worden gespreid over drie 
dagdelen. Hiertussenin worden uitgebreid ontbijt, lunch en diner dagelijks 
vers bereid en geserveerd als gevarieerd buffet. Hierin wordt uiteraard 
rekening gehouden met individuele voedselallergieën en voorkeuren, 
zodat er altijd divers en smakelijk gegeten wordt. 

Het gebouw heeft 22 slaapplaatsen verdeeld over 5 ruimtes, ieder met 
een andere capaciteit en karakter. Een grote zolder met afgeschermde 
slaapplaatsen; een kleurrijke zaal met uitzicht op de court;  authentieke 
houten balken; en één van deze slaapkamers is gebouwd om gasten met 
een stofallergie tegemoet te komen. 

Daarnaast kunt u ‘s avonds en tussen trainingsessies door ook ontspannen 
in de tuinen, de court met vuurplaats, de bar of natuurlijk Aubenton 
en de landelijke omgeving verkennen.





INDICATIE KOSTEN

23/07  -  29/07 CONTEMPORARY DANCE MET ISMINI SLIJPER
  Werkperiode: 
  Kosten: ... p.p. inclusief TVA, trainer-coach en vol pension
30/07  -  05/08 FILMACTEREN - VRIJE INSCHRIJVING
  Werkperiode: 7 dagen/6 nachten
   Kosten: €400,- p.p. inclusief TVA, trainer-coach en vol pension
06/08  -  12/08  SPELEN IN EEN VOORSTELLING - VRIJE INSCHRIJVING
  Werkperiode: 7 dagen/6 nachten
  Kosten: €410,- p.p. inclusief TVA, trainer-coach en vol pension 
  Werkperiode: 6 dagen/5 nachten
  Kosten: €360,- p.p. inclusief TVA, trainer-coach en vol pension
13/08  -  19/08  ARIS CHOICE - SPECIAL ACTEREN
  Werkperiode: 7 dagen/6 nachten
  Kosten: €385,- p.p. inclusief TVA, trainer-coach en vol pension
  Aankomst maandagavond met souper; start training dinsdagochtend; presen- 
  tatie zaterdagavond; vertrek zondag begin van de middag.
20/08  -  25/08  SOLOTRAINING OF SPELEN IN EEN VOORSTELLING
  Werkperiode: 5 dagen /4 nachten 
  Kosten Solotraining €625,- p.p. inclusief TVA, trainer-coach en vol pension
  Kosten Duotraining €475,- p.p. inclusief TVA, trainer-coach en vol pension
  Kosten Drie spelers €375,- p.p. inclusief TVA, trainer-coach en vol pension
05/09  -   15/09 REPETITIEGELEGENHEID VOOR THEATER-, DANS- OF MUZIEKGROEPEN. 

  Groepen die willen repeteren, een productie willen opzetten, in creatieve retraite 
  willen, kunnen in deze periode enkele of meerdere dagen reserveren. Voor  
  een prijsindicatie, neem contact met ons op via www.ihts.nl.



HOOFDTRAINER ACTEREN : ROBERT CEELEN
Robert Ceelen (61) is initiatiefnemer en artistiek directeur. In de afge-
lopen 30 jaar heeft hij een rijke variatie aan banen gehad, dat allemaal 
ten dienste heeft gestaan om de iHTs op te kunnen zetten en naar zijn 
eigenzinnig inzicht in te kunnen vullen. 

Robert is eerstegraads Master Elementair Toneel, docent drama, docent 
(film)acteren, regisseur,  theatermaker, lichttechnicus, trainer en coach. 
In het verleden heeft hij gewerkt/gespeeld/geregisseerd bij o.a. Theater 
de Flint, Stichting de Verwarring, Theater de Engelenbak, Commedia-
groepen Scaramucchia en Cocodrillo, Theater de Speelruimte, Theater 
op Bestelling, Gimmick Produkties, Flairck, Ot Azoj, Het Amsterdams 
Lyceum, Calvijn met Junior College, Comenius Lyceum, DMO en DWI 
Amsterdam. Hij heeft diverse artiesten gecoacht zoals o.a. Maarten 
van Rozendaal, Arthur Umbgrove, Duet Siglette, Job Schuring, Rob van 
Houten. Hij heeft columns gedaan voor de VARA-radio en is 4 jaar voor-
zitter Fonds voor de Kunst Amsterdam geweest. Momenteel geeft hij 
ook intensieve lessen bij ‘faaam’ camera-acteren.

HOOFDTRAINER BEWEGING: MACHTELD HENDRIKS
Machteld Hendriks is bewegingsdocente pur-sang, vooral gebaseerd op 
moderne dans, met als hoofduitgangspunt, dat fysiek, het lichaam en 
beweging volledig ten dienste staat van het acteren. Het lichaam moet 
100% getraind worden om als acteur volledig een personage te kunnen 
ontwikkelen: en dat begint natuurlijk bij het fysiek.





MEER INFORMATIE EN CONTACT

Vraag een trainingsweek aan,. schrijf u in voor een zomerweek, of stel een 
vraag op het gebied van  (film)Acteren, Theater, Dans, Muziek; Coaching, 
(eind)Regie; (bedrijfs)Trainingen en Coachtrainingen; voorbereiding Audities: 
Wij dragen zorg voor uw gewenste invulling: “verdiepen, specialiseren, ont-
moeten, verrijken, plezier(en)”.  

WWW.IHTS.NL


