CV VINCENT ALDERS
Theater

Vincent Alders is theatermaker, poppenspeler en theatervormgever.
In 1984 richtte hij Fa Tip Top kindertheater op. Fa Tip Top produceerde jaarlijks 2
jeugdvoorstellingen, eerst voor bibliotheken en scholen, later ook voor kleine en middelgrote
theaters. In 1992 werd Fa Tip Top gesplitst in de Citadel en Holle Vaten theater. Vincent
Alders produceert voorstellingen beeldend theater via Holle Vaten theater. De eerste drie
voorstellingen werden gemaakt met schrijver/tekenaar Margriet Heymans, Harriet van Reek,
Joke van Leeuwen. Nu produceert en speelt hij solovoorstellingen met poppen, maskers,
video en muziek voor volwassenen geënt op verhalen uit de Griekse Mythologie. Verhalen
die al een paar duizend jaar een inspiratiebron zijn voor kunst, muziek, literatuur, dans en
theater.
Als theatervormgever ontwierp hij onder andere vormgeving voor De Citadel, Het Waterhuis
en Theater Rob Heiligers.
Als poppenspeler werkte hij onder andere voor het Ro theater en Rieks Swarte, oa in de
productie Runt, Broadway New York en bij de Neue Philharmoniker in de produktie Opera van
La Falla “Il retable de maese Pedro” in Thüringen.
Onderwijs
Vincent Alders is bevoegd docent, geeft met veel plezier les en heeft veel ervaring in het
ontwikkelen en geven van workshops en lessen voor:
•
Basis onderwijs, onderbouw, middenbouw en bovenbouw
•
Voortgezet onderwijs
•
Hoger Beroeps onderwijs
•
Volwassenen, amateurs
•
Kunstprofessionals
•
Asielzoekers

Vanaf 2003 is Vincent Alders docent op Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, afdeling
Drama Docentenopleiding. Hij geeft lessen, beeldend denken, beeldend theater, theatertaal
en theatervormgeving en begeleidt de beeldende vormgeving van projecten van studenten.
In 2005 heeft Vincent Alders de opleiding Beroepskunstenaars In de Klas gedaan en geeft
hij jaarlijks ongeveer 10 projecten beeldende kunst/theater op Basisscholen en VO.
Vanaf 2010 heeft hij samen met andere kunstenaars Atlas Kunstprojecten ontwikkeld, een
multimedia- en wandelproject voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Van 2009 – 2012 heeft Vincent Alders kunstworkshops gegeven en georganiseerd en tevens
professionele workshopleiders begeleid op de verschillende asielzoekerscentra in de provincie
Groningen.
Kunstonderneming Oosterkade
Vincent Alders is oprichter en artistiek leider van Kunstonderneming Oosterkade, galerie en
werkplaats voor actuele kunst. Door de verbinding met andere bezigheden als eten, een spel
of het luisteren naar een lezing, werd een informele atmosfeer voor het publiek gecreëerd en
een spannende context voor de kunstenaars. In de periode 2000 – 2006 zijn er 30
kunstprojecten, met daarin vele optredens, diners, vergaderingen, feesten en andere
interventies, georganiseerd.
Opleidingen: Atheneum B, Lerarenopleiding tek./handv. Ubbo Emmius Groningen, Bik
Opleiding.
Gevolgde workshops en masterclasses : o.a. bij TIN, Theaterschool A’dam, Mime school
A’dam, Schauspielhaus Neubrandenburg, Schauspielhaus Bochum, RUG.

