Maak kennis met de docenten van Kunstmest 2019!
Paul Brouwer is docent in hart en nieren. Hij geeft muziekles op een middelbare school in de
omgeving van Arnhem, waar hij de VMBO-afdeling onder zijn hoede heeft. In 2012 is Paul
afgestudeerd aan de opleiding Docent Muziek van het Utrecht conservatorium. Paul geeft vanuit een
privé-praktijk gitaarles en pianoles. Zelf staat hij op het podium met coverband ‘The Nightshift’.
“Vanuit mijn werk als improvisatiepianist bij theatersport-groepen ervaar ik steeds weer de kick van
het samenwerken met andere kunstdisciplines. We mogen samen met theater en dans een – nog onbekende voorstelling maken: Ik kan niet wachten!”
Joyce Tuut is theatermaker en theaterdocent en in 2004 afgestudeerd aan de Hogeschool voor de
Kunsten in Arnhem (nu ArtEZ). Sindsdien werkt zij als zzp’er voor diverse opdrachtgevers. Ook heeft
Joyce haar eigen gezelschap gehad waarmee ze voorstellingen maakte en speelde in het middelbaar
onderwijs (theatergroep Hitches). Lesgeven, theatermaken, regisseren, spelen of training geven;
Joyce kan niet kiezen dus ze doet het allemaal!
Karel Tadema heeft sinds zijn afstuderen aan het Conservatorium in Groningen een heel veelzijdige
praktijk opgebouwd. Hij is de drijvende kracht achter koren, muziektheater, werkzaam als docent,
dirigent en componist! In het Muziekhuis is hij al jaren te vinden als gitaar- en basdocent en als
koordirigent. Karel speelt bas in de Celtic tribe, popquizband en The other way around. In 2016 won
hij de cultuuraward van de Provincie Overijssel.
Ton-Herman Melis is afgestudeerd als pianist lichte muziek aan het Conservatorium in Utrecht. Hij
heeft meegewerkt aan een enorm aantal theaterproducties, is docent bij de opleiding Docent Muziek
in Utrecht, coördineert het talentenprogramma lichte muziek aan de Muzehof in Zutphen, leidt
jamsessies, heeft een eigen studio en is koordirigent. In al deze werkzaamheden combineert hij zijn
liefde voor muziek (vooral soul- en funk!) met liefde voor het podium, theater en voor lesgeven.
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