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Wij geloven dat je middels theater en film mensen in beweging kunt krijgen. Letterlijk.
Maar ook figuurlijk. Dat we raken, omdat we er niet voor weglopen en niet van wegkijken.
We bieden een podium waar een scala aan diversiteit te vinden is, in vorm, in opzet,
in onderwerp. Theater en film beleven, door te kijken of zelf te maken, intensieve
nagesprekken te voeren over onderwerpen die er écht toe doen. Een kritische blik
ontwikkelen door te kijken naar jezelf, naar elkaar.
Voor je ligt de 13de editie van de brochure met al het aanbod (PO/ VO & MBO) van
Theater in School.
Met een aantal vertrouwde voorstellingen en concepten, en ook veel nieuw aanbod.
Onze voorstellingen zijn theatraal sterk (waardoor er behalve op school ook in het theater
gespeeld kan worden) of zijn specifiek ontwikkeld als educatieve klasse- of aulavoorstelling.
Ze hebben ankers in maatschappelijke thema’s, sluiten aan bij de actualiteit en lenen zich
voor een duurzame samenwerking.
We ontwikkelen lesmateriaal en workshops en sluiten aan bij de leerlijnen door de
schoolloopbaanjaren heen, van Primair Onderwijs naar Voortgezet Onderwijs/ MBO - én
veel voorstellingen lenen zich ook voor verdieping met docenten teams en/ of informatieve
ouderavonden.

WIJ WORDEN AANGEMOEDIGD DOOR WIEK
WIEK is een samenwerkingsverband tussen bedrijven die elkaar vinden in het geloof dat theater
een prachtig medium is om de wereld een beetje mooier te maken én dat delen vermenigvuldigen
is. Vandaar WIEK, de wieken van de molen vormen het teken van vermenigvuldigen (de X) en
door samen te werken kunnen zij meer wind vangen, waardoor de molen sneller gaat draaien.
Wiek is ook een deftig woord voor vleugel en op deze vleugel worden de partners gedragen.
Partners in WIEK moedigen elkaar aan. Zij willen elkaar verder brengen.
Dat kan ook alleen, maar zij geloven dat ze samen verder komen. Ze kijken verder dan hun
neus lang is en willen hun kennis en ervaring delen met elkaar en hun omgeving en daar wordt
de wereld mooier van.
Dit doen zij via voorstellingen op scholen, in bedrijven en de Nederlandse schouwburgen.
Elk met hun eigen expertise: educatie, business entertainment en vrije voorstellingen.
De voorstellingen van Theater in School bieden inzicht en verlagen de drempels.
Theater in School brengt je in beweging.
Femme Hammer
Directeur
Theater in School is samen met TheaterEducatie.nl onderdeel van Stichting OTO mét ANBI status.
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INHOUD

Voorwoord

PO

My Money

Groep 1 t/m 8 en speciaal onderwijs

Een serieus onderwerp: geld. En toch is ‘My Money’ een
voorstelling die vrolijk is, speels, uitdagend en ondeugend.
Met taal van de straat, met geld uit de muur, met lol uit de
lucht.

Hoe gaan we om met elkaar en met de wereld? Dát staat centraal in deze
interactieve voorstelling.
Benjamin de Beer is het verhaal van Benjamin de ijsbeer die met zijn ouders
halsoverkop moet vluchten omdat het ijs waarop zij wonen smelt. Na een barre
tocht over zee weten ze de andere kant te bereiken en komen ze aan in het bos van
de bruine beren. Maar deze zitten bepaald niet te wachten op een vreemde familie
witte beren. Is er een plek waar zij wel welkom zijn?

Leren en lachen; de beste combinatie die theater binnen de veilige muren van
het klaslokaal je kan brengen.

De voorstelling is interactief en zit vol liedjes en is gebaseerd op het boek
van Herman van Veen. Hij maakte een tiental liedjes voor deze interactieve
voorstelling. Eva Schuurman schreef de liedteksten en Femke Krist bewerkte het
script. De voorstelling is voor iedereen vanaf 4 jaar. Het verhaal sluit aan bij de actuele
gebeurtenissen in de wereld (vluchtelingen en klimaatproblematiek) en brengt kinderen
er op een andere manier mee in aanraking.
Na afloop kun je ‘filosoferen met beren’ of samen kunst maken van plastic. Leuk ook
om je leerlingen plastic flessen mee naar school te laten nemen als de voorstelling bij
jullie speelt. Tijdens de voorstelling maken ze er samen met de acteurs plastic soep
van, maar na afloop kun je tijdens de workshop leren dat je ook hele andere dingen met
plastic kunt.

De Zandtekenaar
Magische zandverhalen!
Groep 1 t/m 8 en speciaal onderwijs
Beeldend muziektheater
Van Engelenburg Theaterproducties
Welkom in de fascinerende wereld van de Zandtekenaar. Zij strooit, veegt en
schuift met hand en zand op een imposante lichtbak. Zo creëert zij levensechte
zandschilderijen en verhalen.
De zandtekenaar tekent de volgende verhalen: 1001 Nacht, Assepoester, Erik of het
klein insectenboek, het kerst- en paasverhaal.

Speelduur: 60 minuten
Opbouwtijd/afbouwtijd: 1 uur bouw / 1 uur afbreken
Speelvlak: Speellokaal of aula
Prijsindicatie
op school
1 voorstelling € 950
2 voorstellingen € 1450
3 voorstellingen € 1950
4 voorstellingen €2100

in het theater
1 voorstelling € 1650
2 voorstellingen € 1950
3 voorstellingen € 2450
4 voorstellingen € 2950

Speelduur: 15 minuten voorstelling en 20 minuten workshop
Leerlingaantal: maximaal 60
Spel: Monique Groffen
Prijsindicatie
1 voorstelling € 850
2 voorstellingen € 850
3 voorstellingen € 1000

In cijfers: in 2017 deed 11% van alle jongeren (tussen de 12 en 18 jaar) een
aanvraag voor schuldhulpverlening. 32% van de jongeren onder de 16 hebben
schulden, en maar 2% maakt zich daar druk over. Wat is ‘rijk’ eigenlijk; en wat
is ‘arm’. En waarom ben je arm, waarom ben je rijk... wat kun je zelf doen, en
wat moet je in ieder geval niet doen.

De nieuwe kleren
van de keizer

De voorstelling bestaat uit 2 onlosmakelijk verbonden delen, 35 minuten voorstelling
en direct aansluitend spelen de leerlingen De Quiz Over Flappen - een vrolijk
nagesprek. Geschikt voor 2 klassen. Zij gaan de strijd aan met elkaar: De een heeft
de Money. De ander niet. En nu is het zaak van de één die de Money heeft er voor
te zorgen dat die de Money houdt. De ander moet de Money zien binnen te harken.
Dat kan via de Quiz. Dat kan via hele legitieme middelen. Maar dat kan ook door de
kluit te bedonderen....

Met écht orkest!!
Groep 1 t/m 5 en speciaal onderwijs
De Nieuwe Kleren van de Keizer gaat over kritisch leren kijken en luisteren.
Als iemand anders in de sloot springt, spring jij er toch ook niet in?

MyMoney is een eigen productie van Theater in School. Samen met Homemade
(van Afblijven en Spijt, maar ook van voorstellingen in de theaters als Brief
voor de Koning en Tina) speciaal ontwikkeld voor jouw leerlingen, om ze behalve
penny-wise ook bewust te maken van de betekenis van rijk en arm in onze
hedendaagse maatschappij.

Toch doen we dat vaker dan we denken, zonder dat we het door hebben.
In de muziekheatervoorstelling ‘De nieuwe kleren van de keizer’ wordt dit op
humoristische wijze bloot gelegd en inzichtelijk gemaakt voor leerlingen uit de
onder- en middenbouw.
Een voorstelling over ijdelheid, over slechte leiders en dat je als kind niet alles
moet geloven wat je voorgeschoteld krijgt.

Speelduur: 35 min. voorstelling / 35 min. interactieve nabespreking
Prijsindicatie:
1 voorstelling € 600
2 voorstellingen € 1100
3 voorstellingen € 1400

“De kracht van de voorstelling is dat kinderen op een speelse manier kennis
maken met klassieke muziek. En dat ze met eigen ogen kunnen zien dat je met
weinig middelen en een vleugje fantasie hele werelden tot leven kunt brengen.
De tafel uit de aula wordt de poort van het paleis. Het strijken op de snaren is
het weven van de stof.” (Steef Hupkes, maker en acteur)
Met live muziek van een strijkkwartet en slechts een kledingrek als decor, blazen
Steef Hupkes (bekend van o.a. de tv serie Spangas) en het Vespucci kwartet
(met muzikanten van het Nederlands Philharmonisch Orkest) dit sprookje nieuw
leven in.
In de workshop na afloop gaan je leerlingen samen met de muzikanten nader
kennismaken met ‘klassieke muziek’.
Wat maakt dat muziek ‘goed’ is?
Wanneer past de muziek goed en hoe komt dat?
En spelen ze samen met de muzikanten de ‘Quiz waarin alles goed is...
Speelduur: 35 minuten voorstelling, 30 minuten workshop
Prijsindicatie:
1 voorstelling op school € 990
2 voorstellingen op school € 1550
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PRIMAIR ONDERWIJS

Benjamin de Beer

The Big Mo

JUNI

Groep 7 en 8
Theater in School presenteert met trots: MeMedia

Improvisatietheater met en voor kinderen
Alle groepen en speciaal onderwijs
Improvisatie/meespeeltheater mogelijk op maat

Hermans weet Raad speelt
‘JUNI’ (6+)
Een spannende, muzikale
voorstelling in de ballenbak

MeMedia is een
interactieve klassenvoorstelling speciaal
ontwikkeld voor de
groepen 7-8 PO en de
onderbouw VO.
Hoe ga je veilig om
met internet en social
media, waar schuilen
de gevaren en waar
zitten de kansen?
Het is onderdeel van
het leven van elke

De school kan kiezen voor maximaal 3 verschillende voorstellingen op één dag. Zo kan
The Big Mo voor de onderbouw een andere voorstelling spelen als voor de midden- en
bovenbouw. Ook mogelijk als klassenvoorstelling.
Docent over The Big Mo: ‘Het was in één woord fantastisch! De aansluiting bij ons
thema en de manier van theater maken: het klopte allemaal! Ook wij als volwassenen
hebben genoten’.
The Big Mo speelt speciaal voor groep 7 en 8:
‘Dahaag groep 8’, ideaal om je groep 8’ers warm te stomen voor de open dagen,
waar let ik op als ik ga rondkijken, en hoe zal het zijn, straks in de brugklas....
(ook leuk voor groep 7 ter oriëntatie op het VO)

leerling, ze staan er mee op en gaan ermee naar bed.
Instagram, Snapchat en WhatsApp, hoe vind je daar je weg in? Wat is echt en wat
niet? Wat is er leuk aan en hoe ga je om met de gevaren?
Pesten, vriendschap, je privacy, hoe gedraag jij je online en waar liggen jouw eigen
persoonlijke grenzen eigenlijk?

Duur: 30 tot 60 minuten
Leerlingaantal: maximaal 150 | bij klassenvoorstelling maximaal 2 klassen
Spel: Martijn Loerakker, Monique van Aken, Remy van Keulen, Richard Roling e.a.

In de intieme setting van de eigen klas of mentorwerkgroep wordt de leerlingen
gevraagd om samen met de acteurs de scènes te spelen. Soms wordt een scène na
bespreking herhaald en opnieuw en anders uitgespeeld.

TIP

MeMedia staat voor Media & Me of nog beter: Media IS Me, en hiermee onderscheidt
deze voorstelling zich – het gaat om wat het met jou doet, en welke invloed je zelf
hebt. Begrip en inzicht in het eigen gedrag en dat van elkaar. Zonder te oordelen.
Want álle leerlingen ondervinden aan den lijve wat social media kan doen met
henzelf en de ander.
De combinatie van voorbereidde spelopdrachten, een scherpe regisseur, improvisatie
en deelname van de leerlingen, muziek, korte gesprekken en terugspeeltheater zorgt
voor een goed gefundeerd en afwisselend programma, dat uitnodigt tot reflectie en
gesprekken met elkaar.

The Big Mo improviseert ook voor en met docententeams, over thema’s die je als school
zelf kunt aandragen. Vraag naar de mogelijkheden voor bij jou op school!
Prijsindicatie
1 Grote voorstelling € 1450
2 Grote voorstellingen € 1780
3 Grote voorstellingen € 2110
1 Klassenvoorstelling € 720
2 Klassenvoorstelling € 1080
3 Klassenvoorstelling In overleg

Theater in School werkt voor deze productie samen met de acteurs en gespreksleiders
van theatergroep The Big Mo. The Big Mo is inmiddels ruim 12 jaar actief op het gebied
van interactieve theatereducatie. De kennis en ervaring van hun artistiek leider
Martijn Loerakker staan garant voor de hoge kwaliteit die je van ons mag verwachten.
In het kader van de thematiek en de vorm die Theater in School met MeMedia aanbiedt
is The Big Mo daarom de aangewezen partner in de klassenvoorstelling MeMedia.

foto: Nienhuis en illustratie: Bos

Theatergroep The Big Mo nodigt de kinderen uit om samen met hen mee te denken
en mee te spelen in de voorstelling. Samen met de leerlingen laten de acteurs een
verhaal ontstaan. Dit verhaal kan overal over gaan: over spannende avonturen,
sprookjeswerelden, jarig, verhuizen of pesten. De school kan ook een eigen thema
aandragen.

Groep 3 t/m 6
“Pien van Diepen wil graag
opgehaald worden uit de
ballenbak.”
Een magische, muzikale
voorstelling over een
onwaarschijnlijke vriendschap in een ballenbak.

Kinderpopconcert!

Dat niks is wat het lijkt laat deze voorstelling je op spelende wijze ervaren.
De gymzaal, het speellokaal of de hal van de school verandert in een fleurig
decor met wel 10.000 gekleurde ballen in de ballenbak.

Bekend van de WNF Bamboeclub en Efteling
Groep 1 t/m 6 en speciaal onderwijs
Kinderpopconcert met Jelle Amersfoort en band

Herkenbare thema’s: samen spelen, je alleen voelen, leren dat je allemaal je
eigen kijk op de wereld hebt... Tijdens JUNI krijg je zin om even te verdwijnen in
de ballenbak en zo neemt Pien je aan de hand om de wereld een beetje beter te
begrijpen.

Juffendag? Jubileum? Of als feestje tussendoor?
Eindelijk een echt grote mensen concert, voor kinderen! Swingen, zingen,
springen en zwaaien. Alles mag bij het kinderpopconcert! Al jaren volle
bak tijdens festivals. Steevast een energiek, aanstekelijk muziekfeest
met massa’s kleine én grote meezingers, -dansers en -springers. Jelle rules!
Naast bekende kinderliedjes als ‘In de maneschijn’, ‘Tante in Marokko’ of
‘Hokie Pokie’ maak je tijdens het Kinderpopconcert ook kennis met nieuwe
liedjes! Jelle is al jaren ambassadeur van de WNF Bamboeclub, presentator
van Omroep Brabant en brengt succesvolle Meezingconcerten in De Efteling.

Wie laat de regen regenen en de zon schijnen?
Gaan alle rijke mensen naar de arme landen om geld te geven?
Zijn alle volwassenen ouders?
Waarom is een onderbroek een soort korte broek?
Hermans weet Raad beschrijft met JUNI een vluchtige ontmoeting tussen twee
verschillende werelden. Hoe vanzelfsprekend is de kijk op je eigen wereld en wat
gebeurt er als alles ook anders kan zijn dan je had verwacht? In een tijdperk waarin
alles zomaar wordt gezegd en gedaan, laat Hermans weet Raad op een beeldende,
dynamische en lichtvoetige manier zien dat daar soms ook consequenties aan
verbonden zijn.

Duur: 60 minuten
Leerlingaantal: in overleg (afhankelijk van locatie)
Lesmateriaal: audio en oefenmateriaal beschikbaar
Band bestaat uit: Jelle Amersfoort (zang en gitaar), Jurgen Burdorf (gitaar en
zang), Erik Smans (toetsen en zang), Hugo den Oudsten (bas) en Willem Smid
(drums en zang).

BEZOEKERS OVER ‘JUNI’:

“Toen ik Juni zag, moest ik een beetje aan Matilda denken”
THIJS (9 JAAR)
“Grappig en ontroerend, ik heb de hele wereld voorbij zien komen”
MIEKE (52 JAAR)
“Ik vond het een beetje spannend, maar ook grappig en leuk”
MAAIKE (7 JAAR)

“Steevast een energiek, aanstekelijk muziekfeest met massa’s kleine en grote
meezingers, dansers en –springers”.
Prijsindicatie
1 voorstelling € 1500 (exclusief techniek / meerprijs op aanvraag)
2 voorstellingen in overleg

Prijsindicatie
1 voorstelling € 950
2 voorstellingen € 1250
3 voorstellingen € 1650

MeMedia is een eigen productie van Theater in School.
Speelduur: 90 min. Interactieve voorstelling meespeeltheater
Leerlingenaantal: 2 klassen per voorstelling
Prijsindicatie:
1 voorstelling € 750
2 voorstellingen € 1250
3 voorstellingen € 1650
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Me Media

Bekend van TV!
Groep 7 en 8
Magisch cabaret door Rob & Emiel
Nét een stapje ingewikkelder dan Street Magicians Junior, speciaal voor de
bovenbouw dus! Street magic is zo mogelijk nog magischer dan magic in het
theater…
Laat je verwonderen in een spectaculaire voorstelling, waarbij niks is wat
het lijkt.
Rob en Emiel, bekend van TV (StreetmagicLive en de Zapp magic Battle),
nodigen je in hun voorstelling uit om mee te doen in hun beste trucs. Je staat
er met je neus bovenop en het gebeurt waar je bij staat!
Op straat, in theaterlicht, maar ook in de klas of in de aula. Magie is overal…
‘Supergaaf!’, ‘Knap!’, ‘Zo bijzonder’, Gave trucs!

Rob & Emiel Junior

Duur: 50 minuten
Leerlingaantal: maximaal 200
Spel: Rob en Emiel

Groep 5 en 6

Prijsindicatie
1 voorstelling € 1495
2 voorstellingen € 1995
3 voorstellingen € 2195

Een eerste kennismaking als je Rob en Emiel nog niet kent van tv...
Laat je verwonderen in een spectaculaire voorstelling, waarbij niks is wat het lijkt.
Rob en Emiel nodigen je in hun voorstelling uit om mee te doen in hun beste trucs,
je staat er met je neus bovenop en het gebeurt waar je bij staat…!
Op straat, in theaterlicht, maar ook in de klas of in de aula.

Oorlogsgeheimen
In 2020 vieren we dat we 75 jaar geleden bevrijd werden.
Tegelijk herdenken we dat er 75 jaar geleden, tussen 1940 en 1945, 5 jaar lang een einde
kwam aan de vrijheid in ons land. Kinderboekenschrijver Jacques Vriens schreef daar in
2007 het prachtige boek Oorlogsgeheimen over.
In 2012 werd dit boek bewerkt tot een met 5 sterren bekroonde jeugdtheatervoorstelling met
bijpassend educatiemateriaal. Sindsdien speelde Oorlogsgeheimen meer dan 500 keer in
theaters en op scholen door het hele land. Nog altijd is de vraag naar deze jeugdvoorstelling
over thema’s zoals oorlog, vrijheid en vertrouwen onverminderd groot.
In samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei wordt het bestaande lesmateriaal
geactualiseerd, mede dankzij de bijdrage van het VredeFonds.
75 jaar vrijheid – een mooie aanleiding om met de ogen van nu naar de oorlog van toen te
kijken…
Oorlogsgeheimen gaat over geheimen, helden en angsten. Over vriendschap, liefde en
herinneringen. Tuur denkt vaak terug aan de oorlog.
Het is 1943. Het Zuid-Limburgse dorp waar de elfjarige Tuur woont, is bezet door de
Duitsers. Tuur en zijn buurmeisje Maartje vinden dit in het begin wel spannend. Maar
langzaam maar zeker komen de kinderen erachter dat de bezetters in staat zijn tot de
ergste dingen. De volwassenen proberen zoveel mogelijk voor hen geheim te houden:
de Engelse piloot die op zolder verstopt zit, wie de Duitsers helpen (zoals hun eigen
meester) en wie in het verzet zitten. Maar op een dag vertelt Maartje aan Tuur dat zij
zelf ook een groot en gevaarlijk geheim heeft.
Tuur denkt vaak terug aan de oorlog. aan zijn buurmeisje Maartje. En het grote geheim…
Spel: Maria Noë en Maarten Ebbers
Regie: Pepijn Cladder
Script: Tom Sijtsma
Muziek: Arthur Umbgrove en Alberto Klein Goldewijk
Decor: Elze van den Akker

Magic is overal…toch ook bij jou op school??!
“Rob en Emiel zijn geweldig!”
Leerling groep 5

★★★★★
“Er is weer een nieuwe generatie die deze voorstelling echt moet gaan zien en tegen de
generatie die de voorstelling al heeft gezien kan ik alleen maar zeggen ga weer want de
boodschap van dit verhaal kan niet vaak genoeg verteld worden.”
Theaterparadijs

Speelduur: 50 minuten
Leerlingenaantal: 200 leerlingen per voorstelling
Prijslijst:
1 voorstelling € 1495
2 voorstellingen € 1995
3 voorstellingen € 2195

“Oorlogsgeheimen laat leerlingen via de verbeelding ervaren hoe de Tweede Wereldoorlog
door kinderen beleefd kan zijn. Dat geeft verdieping aan de lessen geschiedenis op school.
Een voorstelling met goede ambachtelijke kwaliteit die weet te raken!”
Kunstgebouw, Jantine van der Meijden
Speelduur: 60 minuten
Leerlingenaantal: 150 lln op school / 400 lln in theater
Prijsindicatie:
1 voorstelling op school € 1350
2 voorstellingen op school € 1650
1 voorstelling in het theater € 2450
2 voorstellingen in het theater € 3250
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Street
Magicians Live

Afblijven

SPIJT!

Opwindende musical naar de boeken van Carry Slee

Op een laagdrempelige manier je leerlingen kennis laten
maken met grote thema’s....

Groep 8 en Voortgezet Onderwijs
Bijna alle leerlingen lezen Carry Slee, of kennen
tenminste haar boeken. De thema’s zijn herkenbaar
en Homemade heeft van het boek Afblijven een hele
toegankelijke theatervoorstelling gemaakt, die
gewoon bij jullie op school in de gymzaal kan spelen.
Afblijven vertelt het aangrijpende verhaal van Melissa
die niets liever doet dan dansen. Ze mag auditie doen
voor een videoclip van een bekende artiest en daar
wordt ze ook nog eens voor aangenomen. Prachtig
vindt ze het, dat wereldje van muziek en dans. Maar
dan komt ze in aanraking met drugs. Drugs die haar
een beetje over een dood punt heen helpen. Drugs die
ervoor zorgen dat ze durft waar ze anders niet toe in
staat is. Drugs die bijna haar ondergang worden. Bijna,
want gelukkig is daar Jordi, smoorverliefd op Melissa en
bereid om zelf in de problemen te komen om haar uit de
ellende te halen. En of dat lukt?
Leerlingaantal: school maximaal 200 | theater
maximaal 400
Lesmateriaal: lesbrief
Prijsindicatie
1 voorstelling € 1870
2 voorstellingen € 2350
3 voorstellingen in overleg

Razend

The Cyclepaths

Voortgezet Onderwijs

Eye-popping, tongue-bitting, laugh-out-way-too-loud
12+ alle niveaus

Als je het niet kunt zeggen, kun je het wel dansen...
de #metoo musical

Groep 8 en Voortgezet Onderwijs
Jochem wordt gepest, en niet zo’n beetje ook. Hij is
al drie keer van school veranderd maar toch blijft hij
het mikpunt van treiterijen. En het lijkt alsof niemand
zich het lot van Jochem aantrekt. Misschien dat
David hem wil helpen maar die is heel druk bezig met
z’n verliefdheid voor het meisje Vera dat bij hem in
de klas zit. En daardoor merkt hij soms niet hoe het
pesten volledig uit de hand loopt. Op het schoolfeest
gaat het helemaal mis. En dat heeft dramatische
gevolgen.
Spijt - naar het prachtige boek van Carry Slee - werd
in seizoen 2015/2016 door Homemade Productions
uitgebracht als een musical met de energie die je van
een productie voor een tienerpubliek mag verwachten
maar ook met de ernst die het onderwerp pesten én
zelfdoding verdienen. Dick van den Heuvel schreef het
script, en regisseerde de voorstelling, met muziek van
Jeroen Sleyfer. Net als bij het eerdere project ‘Afblijven’
maakt Homemade Productions nu een bewerking,
speciaal voor scholen.
Duur: 50 minuten
Leerlingaantal: school maximaal 200 | theater
maximaal 400
Lesmateriaal: lesbrief
Prijsindicatie
1 voorstelling € 1870
2 voorstellingen € 2350
3 voorstellingen in overleg

Sven durft soms niet
meer naar school. Dan
heeft zijn vader hem
de vorige avond alle
hoeken van de kamer
laten zien en dan zit
hij onder de blauwe
plekken. In zijn klas
zit Roosmarijn en
die heeft iets te veel
fantasie. Soms brengt
dat haar in grote
problemen. Want niemand gelooft haar als ze vertelt
dat leraar Bob aan haar heeft gezeten. Bob doet zulke
dingen niet want Bob is de meest populaire leraar op
school. Sven zou heel graag willen dat Roosmarijn in
zijn film mee gaat doen. Langzaam maar zeker zien ze
in dat zij elkaar heel erg kunnen vertrouwen en dat zij
over hun geheimen kunnen praten. Misschien dat er
dan iemand gelooft wat ze zeggen. En heel misschien
is er dan een oplossing voor hun grote problemen.
‘Razend’ is een prachtig boek van Carry Slee en werd
door Homemade Productions uitgebracht als een
opzwepende musical met een script van Dick van den
Heuvel en muziek van Jeroen Sleyfer. Lisanne Schut
regisseerde een speciale versie voor scholen, een
handzame versie die maakt dat problemen als ‘huiselijk
geweld’ en ‘seksuele intimidatie’ binnen de klas
bespreekbaar kunnen worden gemaakt.
“Met dans kun je heel goed geweld uitbeelden zonder
dat je echt klappen moet laten vallen,” zegt Dick van
den Heuvel over de voorstelling. “Het fijne van deze
musical is dat we juist met theatrale middelen dit soort
lastige thema’s kunnen behandelen omdat we er met
hiphop en rap ook een goeie en aansprekende vorm aan
kunnen geven. Huiselijk geweld, je praat er liever niet
over. Daarom is muziek en dans een goeie vorm om er
mee bezig te zijn. Dan komt het praten later wel...”
Speelduur: 50 minuten
Leerlingenaantal: 200 lln op school
Lesmateriaal: lesbrief
Prijsindicatie:
1 voorstelling op school € 1600
2 voorstellingen op school € 2086
3 voorstellingen in overleg € 2500
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Theatre of
Entanglement

The Cyclepaths is een Engelstalig improvisatie-comedy
gezelschap - uitsluitend samengesteld uit native speakers.
Steeds meer leerlingen volgen tweetalig onderwijs. Ook als je
nog maar net met de taal uit de voeten kunt, misschien dan wel
juíst, is het een hele goeie oefening om zelf op het podium te
staan en je te presenteren in het Engels.

TTO – Theaterworkshops

VOORSTELLING

Maak een keuze uit:
TTO drama day
(verschillende soorten Engelstalige theaterworkshops op dezelfde
dag, de groepen roteren:

‘English in use’ – jouw leerlingen aan de slag met native
speakers.
Tijdens deze workshops gebruiken je leerlingen de Engelse taal
continu, terwijl ze expressief bezig zijn.

Waar kunnen jouw leerlingen zich op voorbereiden? Op een unieke
voorstelling waar de energie en de hilariteit van afspat en waar de
input van de leerlingen iedere show bepaalt. Alle scènes zijn 100
procent geïmproviseerd, en de leerlingen spelen ook zelf mee in
de voorstelling.
Educatief, veelzijdig, zeer toegankelijk en geschikt voor ieder
schooltype. Het interactieve spel stimuleert de leerlingen om
actief gebruik te maken van hun (passieve) Engelse kennis.
Daarnaast leren ze spelenderwijs om zelfvertrouwen op te
bouwen, beter te communiceren en om zich succesvol op een
podium te presenteren (in het Engels).

storytelling, devising (zelf een stuk maken), writing, voice,
acting (met optie voor presentatie aan het eind), physical
of gebruik Shakespeare als uitgangspunt en kies voor:
1. S hakespeare play in a day (workshops over een specifiek
Shakespeare stuk met optie voor een korte presentatie aan het
eind van de dag)
2. Introduction to Shakespeare (Short workshop of volle dag)

Het is ook mogelijk om relevante hedendaags wereldnieuws in
te passen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Duur: 50 min. per workshop
Maximaal 17 lln per workshop

WORKSHOPS

Prijsindicatie:
1-3 lesuren = 335 x [aantal groepen tegelijk] + 335
4-6 lesuren = 535 x [aantal groepen tegelijk] + 535
7-8 lesuren = 600 x [aantal groepen tegelijk] + 600.

In combinatie met workshops kunnen uw leerlingen ook zelf
leren om te improviseren. Tevens kunnen workshops en voorstellingen focussen op bepaalde thema’s, zoals public speaking
en teambuilding. Daarom zijn ze ook uitermate geschikt voor
docenten, bijvoorbeeld op teamdagen.
The Cyclepaths traden in 2013 op tijdens de TTO 3-daagse van
Europees Platform. Ruim 200 docenten zagen de voorstelling en
reageerden buitengewoon enthousiast. The Cyclepaths verzorgen
al jaren de presentatie voor het Europees Platform tijdens de
Junior Speaking Contest.
Naast hun voorstellingen op scholen treden The Cyclepaths sinds
2010 ook regelmatig op in de bakermat van Nederlands cabaret,
Theater PePijn, in Den Haag.

Wil je met actuele thema’s aan de slag, zoek je verdieping op een
bepaald onderwerp én wil je jouw leerlingen tegelijkertijd uitdagen
met de Engelse taal:
‘Forum Theatre’ Engelstalige workshops
waarbij de acteurs met de leerlingen in de ‘forum theatertechniek’
met specifieke thema’s aan de slag gaan.
Thema’s zoals pesten, #metoo, racisme, zelfvertrouwen of
persoonlijke grenzen (sexual consent).

Theatergroep: The Cyclepaths
Genre: Improvisatietheater

Er wordt een scene gespeeld waarin er een vorm van onderdrukking plaatsvindt. Vervolgens wordt de scene besproken en opnieuw
gespeeld, maar dit keer gaan leerlingen proberen de uitkomst te
veranderen door zelf de rol van de onderdrukte persoon over te
nemen.

Erg knap! Wij beoordelen deze voorstelling met een 8,5 gemiddeld.
LEERKRACHT ENGELS
Speelduur: tot 60 min.
Leerlingenaantal: maximaal 200

Ook mogelijk in het Nederlands

Prijsindicatie:
1 voorstelling € 1410
2 voorstellingen € 1730
3 voorstellingen en workshops in overleg

Prijzen: afhankelijk van leerlingaantal en lesduur – vraag ons naar
de mogelijkheden
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ÓVER HOMEMADE:
Homemade Productions werd in 2014 opgericht om theater dichter bij jongeren te brengen
In de schoolproducties staan vooral ‘participatie’ (meedoen), ‘communicatie’ (theater als tweerichtingsverkeer)
en ‘educatie’ (verdieping van inhoud én vorm) centraal.

TheaterChallenge verzorgt theaterworkshops voor het basis-, voortgezet en
speciaal onderwijs, voor alle niveaus. In één dag laat TheaterChallenge de
leerlingen kennis maken met de verschillende facetten van theater. Van acteren
tot techniek en van dans tot film en video. Binnen deze workshops kan er toe
gewerkt worden naar een voorstelling. In de aanpak van TheaterChallenge staat
de eigen inbreng en het mede-eigenaarschap van de leerling voorop.
Bij TheaterChallenge kunnen scholen ook terecht voor producten op maat en
losse workshops. In samenspraak met de school wordt gekeken naar wat het
beste past. De workshops worden gegeven door vakdocenten.
De disciplines waarin de workshops gegeven kunnen worden zijn: acteren,
muziek, dans, musical, objecttheater, slapstick, improtheater, film & video,
soundtrack maken.

MOGELIJKHEDEN

in1dag Voorstelling maken
Gezelschap: TheaterChallenge
Producent: Op de eerste rij
Leeftijd: groep 1 t/m 8, ook speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs
In 1 dag: voorstelling maken:
Een team van TheaterChallenge-docenten gaat aan de slag om in 1 dag een voorstelling
te maken met en door de leerlingen. Per klas nemen de leerlingen deel aan 1
workshop in 1 theaterdiscipline verdeeld over 2 uren. In de tussenliggende uren kan
de klas met hun eigen docent aan het werk met het lesmateriaal. Ook krijgen alle
klassen het lied: De gele ballon aangeleerd van een zangdocent. Alle disciplines werken
vanuit het prentenboek: De gele ballon.
De disciplines waarin de workshops gegeven kunnen worden zijn: acteren, muziek,
dans, musical, objecttheater, slapstick, improtheater, film & video, soundtrack maken.

IN1DAG THEATERDAG

90% fun en 10% moraal
12+ alle niveaus – ook speciaal onderwijs
Magisch cabaret door Rob en Emiel
In een wervelende spectaculaire show vol
interactie, verwondering en heel veel humor
laten Rob en Emiel de leerlingen zien en
ervaren dat alles mogelijk is. ALLES!
… Als je er veel tijd, energie en passie in
steekt. Díe les voor het leven willen Rob en
Emiel je geven.

‘Geweldige combinatie van entertainment en
tegelijk iets leerzaams!’ ‘Ook erg geschikt voor
docenten, teamdagen...’
Duur: 50 minuten
Leerlingaantal: maximaal 200
Prijsindicatie

1 voorstelling € 1495
2 voorstellingen € 1995
3 voorstellingen € 2195
Heb je met Rob&Emiel al ontdekt dat Alles
mogelijk is? Dan is de truc nu om de juiste
keuzes te maken.
Daarover gaat ‘Rob&Emiel komen terug’.

Gezelschap: TheaterChallenge
Producent: Op de eerste rij
leeftijd: groep 1 t/m 8, ook speciaal onderwijs

Street
Magicians
Live
100% Fun
Magisch cabaret door Rob en Emiel
12+ alle niveaus – ook speciaal onderwijs
Rob en Emiel komen nu naar jouw school om
hun meest spectaculaire trucs live te laten
zien. Street magic is zo mogelijk nog magischer
dan magic in het theater of op TV… Laat je
verwonderen in deze spectaculaire voorstelling,
waarbij niks is wat het lijkt. Rob en Emiel
nodigen je in hun voorstelling uit om mee te
doen in hun beste trucs, je staat er met je neus
bovenop en het gebeurt waar je bij staat…!
Waanzinnig, om te lachen, interactief en
bijzonder verwonderlijk.

‘Supergaaf!’, ‘Knap!’, ‘Zo bijzonder’, Gave
trucs!
Duur: 50 minuten
Leerlingaantal: maximaal 200
Prijsindicatie
1 voorstelling € 1495
2 voorstellingen € 1995
3 voorstellingen € 2195
Streetmagicians Live kan worden teruggeboekt
voor dezelfde groep: Streetmagicians 2.0 –
‘voor gevorderden’.
Deze voorstelling kan in hetzelfde maar ook in
het volgende leerjaar geboekt worden.

In 1 dag:
Theaterdag is een dag vol theater. Elke klas neemt deel aan 2 verschillende workshops
van 1 uur. Alle disciplines werken vanuit een thema, passend bij het type onderwijs.
De leerlingen werken binnen deze dag niet toe naar een presentatie.
De disciplines waarin de workshops gegeven kunnen worden zijn: acteren, muziek,
dans, musical, objecttheater, slapstick, improtheater, film & video, soundtrack
Prijsindicatie
De prijs is afhankelijk van het aantal leerlingen dat je deel wilt laten nemen aan de
TheaterChallenge. Meer informatie via info@theaterinschool.nl
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Ouderavond
2.0
Nieuw!
Op deze ouderavond 2.0 kun je je laten inspireren
en motiveren door sprekersduo Rob Mollien en
Emiel Lensen. Specialisten op het gebied van
blinde vlekken/blind spots.
Elk kind is anders en elk kind heeft een eigen en
unieke ‘aanpak’ nodig.
Tijdens deze inspirerende avond laten Rob
en Emiel je zien dat kijken vanuit een ander
perspectief zijn vruchten af zal werpen, kids kan
motiveren en krijg je een aantal handvatten om
op een eenvoudige manier je zoon of dochter
betere resultaten te laten behalen op school.
Onmogelijk...? Zeker niet !!
Dat niets onmogelijk blijkt is een terug kerend
thema tijdens deze ouderavond 2.0.
Deze avond is:
-om te leren
-om te lachen
-om bewust te worden van je denken en handelen
-om op een andere manier te kijken naar je kind
-om direct resultaat te boeken
Prijsindicatie
1 inspirerende avond € 2995,00
Uiteraard mogelijk in combinatie met een voorstelling voor leerlingen in de middag

VOORTGEZET ONDERWIJS

TheaterChallenge

Alles is
mogelijk én
Rob & Emiel
komen terug

MeMedia

‘Ontroering, plaatsvervangende schaamte, verbijstering, een schaterlach en op de
beste momenten allemaal tegelijk.’

Theater in School presenteert met trots MeMedia

My Money

MeMedia is een interactieve klassenvoorstelling speciaal ontwikkeld voor de
groepen 7-8 PO en de onderbouw VO.
Hoe ga je veilig om met internet en social media, waar schuilen de gevaren
en waar zitten de kansen?
Het is onderdeel van het leven van elke leerling, ze staan er mee op en gaan
ermee naar bed.
Instagram, Snapchat en WhatsApp, hoe vind je daar je weg in? Wat is echt
en wat niet? Wat is er leuk aan en hoe ga je om met de gevaren?
Pesten, vriendschap, je privacy, hoe gedraag jij je online en waar liggen jouw
eigen persoonlijke grenzen eigenlijk?

Al jaren een trouw gezelschap in ons aanbod. Uitermate geschikt voor de bovenbouw
door de rauwe en intelligente humor.
Het Parool schreef over deze cabaretgroep: “Ontroering, plaatsvervangende
schaamte, verbijstering, een schaterlach en op de beste momenten allemaal
tegelijk.”
Na het succes van hun eerste cabaretprogramma De Nacht van de Nasmaak en
de opvolger Prille Roest komt Oeloek nu met The Best Of Oeloek. Deze hilarische,
multidisciplinaire spektakelshow is speciaal voor het middelbaar onderwijs samengesteld. Een keuze uit de beste, mooiste, grappigste, gekste, muzikaalste en meest
ontroerende scènes en sketches uit hun eerste twee programma’s.
Oeloek durft de grenzen van het theater op te zoeken en te doorbreken, zintuigen
te prikkelen en te verrassen. Laat de leerlingen dit ook zelf beleven, op school óf in
het theater.

12+
Een serieus onderwerp: geld. En toch is ‘My Money’ een voorstelling
die vrolijk is, speels, uitdagend en ondeugend. Met taal van de
straat, met geld uit de muur, met lol uit de lucht.
Leren en lachen; de beste combinatie die theater binnen de veilige
muren van het klaslokaal je kan brengen.
In cijfers: in 2017 deed 11% van alle jongeren (tussen de 12 en 18
jaar) een aanvraag voor schuldhulpverlening. 32% van de jongeren
onder de 16 hebben schulden, en maar 2% maakt zich daar druk
over. Wat is ‘rijk’ eigenlijk; en wat is ‘arm’. En waarom ben je arm,
waarom ben je rijk... wat kun je zelf doen, en wat moet je in ieder
geval niet doen.

In de intieme setting van de eigen klas of mentorwerkgroep wordt de leerlingen
gevraagd om samen met de acteurs de scènes te spelen. Soms wordt een scène
na bespreking herhaald en opnieuw en anders uitgespeeld.

Tekst en spel: Kevin Jolly, David Meijer, Jantijn Prins en Carlijn van Rij
Eindregie: Martin van Waardenberg

F*ck The Police

Martin van Waardenberg: “Het viel mij gelijk op dat de theatergroep veel talent heeft.
De acteurs zijn vreselijk humoristisch en doen gekke dingen”. “Hun spel zit goed in
elkaar, daar ben ik voor gevallen”.

Een voorstelling over etnisch profileren en keiharde keuzes
14+ alle niveaus

“Ze zijn energiek, veelzijdig en veelbelovend!”
DE VOLKSKRANT

F*ck the Police is een voorstelling over etnisch profileren en keiharde
keuzes.
Kijk, ik heb een heel lekker matzwart Vespa’tje.
Daar heb ik zo’n 2400 grillburgers voor verkocht.
En hij daar, Lars, heeft er net zo een.
Komen wij samen een straat inrijden waar twee jonge agenten staan.
Zegt hij: “Check je later, gast”.
Want hij glimlacht naar ze en tuft lekker door.
En ik lach vriendelijk en ik word naar de kant gehaald.
En wie denk je dat zijn Vespa’tje opgevoerd heeft?
Zes Nederlanders met verschillende achtergronden vertellen over het
leven in de grote stad. Gewone jongens en meisjes maar toch worden
zij vaak op straat door de politie aangehouden. Soms voor de kleinste
dingen. Waarom zij wel en anderen niet? Twee van hen zijn broers.
Darryl werkt bij de politie, Dante zit in een actiegroep voor gelijke
rechten. Op een dag loopt een door Dante georganiseerde protestmars
totaal uit de hand en komt hij lijnrecht tegenover zijn broer te staan.
Welk ideaal kies je dan?

Prijsindicatie:
1 voorstelling € 1700
2 voorstellingen € 2265

Prijsindicatie:
1 voorstelling op school € 1250
2 voorstellingen op school € 2250
1 voorstelling in het theater € 1450
2 voorstellingen in het theater € 2450
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De voorstelling bestaat uit 2 onlosmakelijk verbonden delen, 35
minuten voorstelling en direct aansluitend spelen de leerlingen De Quiz
Over Flappen - een vrolijk nagesprek. Geschikt voor 2 klassen. Zij gaan
de strijd aan met elkaar: De een heeft de Money. De ander niet. En nu
is het zaak van de één die de Money heeft er voor te zorgen dat die de
Money houdt. De ander moet de Money zien binnen te harken. Dat kan
via de Quiz. Dat kan via hele legitieme middelen. Maar dat kan ook
door de kluit te bedonderen....
MyMoney is een eigen productie van Theater in School. Samen met
Homemade (van Afblijven en Spijt, maar ook van voorstellingen in de
theaters als Brief voor de Koning en Tina) speciaal ontwikkeld voor
jouw leerlingen, om ze behalve penny-wise ook bewust te maken van de
betekenis van rijk en arm in onze hedendaagse maatschappij.

MeMedia staat voor Media & Me of nog beter: Media IS Me, en hiermee
onderscheidt deze voorstelling zich – het gaat om wat het met jou doet, en welke
invloed je zelf hebt. Begrip en inzicht in het eigen gedrag en dat van elkaar.
Zonder te oordelen. Want álle leerlingen ondervinden aan den lijve wat social
media kan doen met henzelf en de ander.
De combinatie van voorbereidde spelopdrachten, een scherpe regisseur,
improvisatie en deelname van de leerlingen, muziek, korte gesprekken en
terugspeeltheater zorgt voor een goed gefundeerd en afwisselend programma,
dat uitnodigt tot reflectie en gesprekken met elkaar.
Theater in School werkt voor deze productie samen met de acteurs en
gespreksleiders van theatergroep The Big Mo. The Big Mo is inmiddels ruim
12 jaar actief op het gebied van interactieve theatereducatie. De kennis en
ervaring van hun artistiek leider Martijn Loerakker staan garant voor de hoge
kwaliteit die je van ons mag verwachten. In het kader van de thematiek en de
vorm die Theater in School met MeMedia aanbiedt is The Big Mo daarom de
aangewezen partner in de klassenvoorstelling MeMedia.

Prijsindicatie:
1 voorstelling € 600
2 voorstellingen € 1100
3 voorstellingen € 1400

MeMedia is een eigen productie van Theater in School.
“Ik had geen idee dat zij zo eenzaam is. Ze eet altijd op haar kamer.
De mobiele telefoon is dan de connectie met de wereld. Zo had ik er nooit over
nagedacht.”
PETER REMMELINK, AERES VMBO LELYSTAD
Prijsindicatie:
1 voorstelling € 750
2 voorstellingen € 1250
3 voorstellingen € 1650
Mocht je later in het jaar (of het jaar erop) dieper in willen gaan op de
onderwerpen die aan bod zijn gekomen, adviseren we je The Big Mo terug
te laten komen met Hard op de Tong – zelfde thema ‘social media’. Waar bij
MeMedia het eigen gedrag centraal staat, zoemen we bij Hard op de Tong in
op de consequenties van het gedrag. Ook uit te breiden met workshops.
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The Best of Oeloek

Hard op de Tong

Grenzeloos

Interactieve gespreksvoorstelling
Alle niveaus

12+ alle niveaus - ook speciaal onderwijs

Meespeelvoorstelling improvisatie
12+ alle niveaus - óók geschikt voor MBO

Hard op de Tong is de interactieve voorstelling met een serieuzere ondertoon over
een door jouw school gekozen thema. Leerlingen en acteurs gaan openhartig in
gesprek aan de hand van interactief theater. Met meer dan 15 jaar ervaring weten
de acteurs van The Big Mo feilloos iedere groep te betrekken.
Kies hier uw thema:
– theater over Pesten
– theater over Diversiteit
– theater over Liefde en seksualiteit
– theater over Social Media
– theater over Discriminatie en inclusie
– theater over Drugs
– theater over Omgaan met Geld
– theater met als thema Kiezen voor je toekomst

Geïmproviseerd en interactief theater en cabaret voor voortgezet onderwijs, waarin
jouw leerlingen op een actieve manier betrokken worden bij het ontstaan van de
voorstelling. Unieke voorstellingen met veel humor, maar ook ruimte voor mooie
verhalen en ondersteund met geïmproviseerde muziek.
Wil je je leerlingen enthousiast maken voor theater en cultuur? Dan kies je deze
voorstelling.
The Big Mo maakt deze show speciaal voor en met jongeren. De interactieve
voorstelling ontstaat door verbaal verkeer tussen spelers en leerlingen. Het
resultaat is een hilarische voorstelling, waarbij ook diepgang niet wordt vermeden.
Het karakter is laagdrempelig en voor ieder schooltype geschikt. De acteurs
kunnen thema’s inpassen (seksualiteit, diversiteit, groepsdruk, verslaving, maar
ook Kerstmis, vakantie of profielkeuze bijvoorbeeld). Vaak spelen er leerlingen een
rol mee in de show. De toon is luchtig.
Door de combinatie met een workshop leren de leerlingen zelf theater maken en
improviseren.

Staat jouw onderwerp er niet tussen? Dan ontwikkelen wij voor jouw school een format
op maat.
Er mag tijdens de voorstelling juist ook veel gelachen worden. Het doel van deze
voorstellingen is het zichtbaar en bespreekbaar maken van ieder onderwerp. De
acteurs zijn bedreven in het integer terugspelen van verhalen van leerlingen. Scènes
dienen perfect als uitgangspunt voor een openhartig groepsgesprek. Het visualiseren
van een situatie door theater maakt processen zichtbaar en bespreekbaar. Tijdens
de voorstelling of achteraf worden de scènes besproken door onze gespreksleider en
eventueel een docent van de school.
Hard op de Tong, de populaire interactieve voorstelling over thema’s die bij de
leerlingen leven. Het puberbrein werkt op korte termijn en met name onder sociale
invloeden. The Big Mo zorgt ervoor dat de leerlingen na afloop kunnen benoemen waar
zij zelf en hun omgeving staan, met betrekking tot deze onderwerpen. Wat vind ik er
van? Waar ligt mijn grens? Wat zijn de gevolgen van de keuzes die ik maak?

ANDERE INTERACTIEVE VOORSTELLINGEN
VAN THE BIG MO:
Welkom in de Brugklas
Jaarlijks maakt The Big Mo met de succesvolle voorstelling Welkom in de Brugklas weer
veel nieuwe leerlingen wegwijs.
Hard op de Tong – interactieve gespreksvoorstellingen voor scholen
The Big Mo draagt op meerdere manieren bij aan een positief klimaat op uw school!
Zoals met Hard op de Tong, de populaire interactieve voorstelling over thema’s die bij
de leerlingen leven. U kunt kiezen uit verschillende thema’s als: Pesten, Diversiteit,
Drugs en meer. Bij deze voorstelling is meer aandacht, ruimte en tijd om ook de lastigste onderwerpen niet te schuwen.

NIEUW: Hard op de Tong voorstelling voor docenten, ouders en opvoeders.
De interactieve ouderavond voorstelling over het opvoeden en werken met pubers.
Dezelfde thema’s (pesten, drugs etc.) kunnen centraal staan. De ouderavond of
docenten voorstelling is een perfecte aanvulling op de voorstellingen met uw leerlingen.
De acteurs van The Big Mo zijn overdag met de leerlingen openhartig in gesprek
geweest en de verhalen van de leerlingen komen terug in de voorstelling voor ouders en
docenten. U weet dus precies waar uw kinderen of leerlingen mee rondlopen.
Door de interventies en scenes van The Big Mo wordt er kennis gedeeld vanuit het
publiek. Een werkwijze die als zeer waardevol wordt ervaren.
Hard op de Tong voor docenten, ouders en opvoeders is ook los te boeken. Ook de
relatie opvoeders/school komt aan bod. Hoe voeden we samen het beste op?
Voor de Combinatie Hard op de Tong leerlingen met de ouder/docentenvoorstelling:
10% korting op de ouderavond / docenten voorstelling.

“Een 8, dit was het gemiddelde cijfer dat de studenten de voorstelling gaven. Het was
erg interactief, gaf veel energie en zeer humorvol. Al met al de perfecte opening van
ons evenement.”
DOCENT VO
Prijsindicatie:
1 voorstelling € 1450
2 voorstellingen € 1780
3 voorstellingen € 2110

“De voorstelling van The Big Mo is fantastisch! Vooral de interactie met de leerlingen
doen ze waanzinnig goed!”
Prijsindicatie:
1 voorstelling € 1450
2 voorstellingen € 1780
3 voorstellingen € 2110
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‘Grenzeloos’ zorgt voor een indringende poëtische beleving over pesten, waarbij
de acteurs/dansers zich in het zweet werken. Het publiek is live getuige van
de pesterijen tussen twee personen. Onder druk van het publiek wordt de één
uitgedaagd de ander te treiteren. Wat doe je als je getreiterd wordt? Kom je op voor
jezelf of laat je over je heenlopen? Aan het begin van de voorstelling zal het publiek
luidruchtig actief zijn. Gedurende de voorstelling gaan de toeschouwers beseffen dat
zij juichen voor de pester en nemen schuldgevoelens de overhand. De voorstelling
eindigt met de afscheidsbrief van Fleur Bloemen die in 2012 uit het leven is gestapt,
doordat de pesterijen haar te veel werden.
Omdat de voorstelling veel emoties losmaakt is het belangrijk de leerlingen na de
voorstelling te begeleiden. Er vindt een nagesprek plaats en er zijn mogelijkheden
workshops bij te boeken. De workshops gaan over het maken van fysieke contact en
vertrouwensoefeningen, waarmee ook in de voorstelling gewerkt wordt.
Op deze wijze heb je een totaal cultuuraanbod van voorstelling, nagesprek en
workshop.

Fataal, film/docu
12+ óók geschikt voor (v)mbo

#ZINLOOSGEWELD #ZINVOLWERK
Jongeren komen relatief veel in aanraking met zinloos geweld: het is voor hen
helaas nog altijd een actueel thema. De 19-jarige regisseur Jesse Bleekemolen
maakte Fataal; een nieuwe Nederlandse film over de rampzalige gevolgen
hiervan. Met Fataal wil hij zinloos geweld meer onder de aandacht brengen.
“Ruim 13.000 scholieren gingen met school al naar Fataal de film, nu komt de
film ook naar jou.”
Pathé is sinds juni 2018 exclusief partner van de scholencampagne. Dit houdt
in dat alle bioscoopvoorstellingen van de film Fataal in diverse Pathé bioscopen
plaats zullen vinden. Bovendien kunnen de leerlingen in de klas de film
On Demand bekijken via Pathé Thuis, zo kun je middels de 2-jarige licentie ook
stukken van de film terugkijken wanneer je met de lesmodule aan de slag gaat.

WORKSHOP: 50-75 MINUTEN

Het is mogelijk de klassen ook actief een workshop te laten volgen. Het gaat om
de workshops ‘acrobatiek’ of ‘physical challenges’. Tijdens de workshop maken de
leerlingen fysiek contact. Er wordt gewerkt met oefeningen uit de voorstelling. Deze
zullen de leerlingen herkennen en terugzien tijdens de voorstelling. Doordat de
leerlingen fysiek contact maken, gaan zij samenwerken, wat de samenwerking en het
vertrouwen binnen de groep versterkt.
Voorafgaand krijgt de school informatie toegestuurd over de voorstelling bestaande
uit tips en vragen voor het nagesprek.

LESMODULEN:

in samenwerking met de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld van MOED
en het lieveheersbeestje ontwikkelden we op basis van de film de lesmodule.
Docenten gebruiken de lesmodule om het onderwerp
na het zien van de indrukwekkende film met hun
leerlingen te behandelen. Onze lesmodule bestaat uit
5 verschillende thema’s binnen zinloos geweld die goed
aansluiten op de film Fataal. Deze modules zijn los
goed te gebruiken dus een klas kan, wanneer dat gewenst is, zich ook enkel werpen op bepaalde thema’s.

“Het werden prachtige voorstellingen waar iedereen trots op mag zijn”
Docent VO
Prijsindicatie:
1 voorstelling € 1425
2 voorstellingen € 1706
3 voorstellingen € 2160
4 voorstellingen € 2333

GASTSPREKERS:

Voor of na het zien van de film gaan de leerlingen in gesprek met ervaringsdeskundigen. Tijdens een indrukwekkende Q&A praten leerlingen met slachteroffers,
nabestaanden en familieleden van daders.

SYNOPSIS FATAAL

Milan en Sophie zijn twee twintigers die willen trouwen en kinderen krijgen.
Bovendien heeft Milan ambitieuze plannen voor het openen van een danceclub:
Jaguars. Sophie, haar ouders en zijn beste vriend Ferhane steunen hem daarin.
Na veel hard werken lijkt Jaguars een succes te worden. Maar op een avond
vallen drie jongens personeel en bezoekers lastig. De herrieschoppers worden
uit de danceclub gezet. Ze zijn boos en zinnen op wraak. Vroeg in de ochtend
wachten ze Milan op en slaan hem volledig in elkaar. Hij komt in het ziekenhuis
bij en krijgt te horen dat hij nooit meer zal kunnen lopen. Zijn wereld stort in en
niet alleen die van hem. Langzaam dringt bij Milan het besef door dat ook de
mensen die dicht bij hem staan een nachtmerrie doormaken.
bioscoop bezoek - vraag ons naar de mogelijkheden
2-jarige licentie: 1250,17
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The Big Mo
Theatre Show

Marit Brugman Friet in de Kliniek

12+ alle niveaus

12+

Al heel wat jaren dé voorstelling in ons
aanbod over ‘normaal zijn’... dat zijn we toch
allemaal???

DURF TE VRAGEN!!

NORMAAL is een beeldende voorstelling vol
humor. NORMAAL bekijkt de ‘normale’ wereld
anders dan normaal. We maken kennis met
Milan en Emma en volgen een dag uit hun
leven: opstaan, ontbijten, naar school en
’s avonds naar het schoolfeest.
Ogenschijnlijk zijn het normale mensen.
Maar Milan leert slecht, heeft een warrige
moeder, kan emoties moeilijk inhouden,
is gek van sterren en planeten en wordt
gepest. En Emma lijkt heel normaal, want
ze ziet er altijd verzorgd uit, kan heel goed
leren, gaat braaf naar pianoles, haalt
alleen maar negens en tienen en is ook nog
beeldschoon.
In de onvermijdelijke zoektocht naar elkaars
aandacht, sympathie en liefde proberen ze
uit te vinden hoe ze op elkaar overkomen.
Wie is nou eigenlijk normaal? En vooral: wat
is dat, normaal en wie bepaalt dat eigenlijk?
Theatergroep Ponies maakte de voorstelling in
opdracht van het Rozentheater in Amsterdam
voor de Kunstmanifestatie NIET NORMAAL
(Beurs van Berlage, 2010).
“Boeiende en mooie beeldende voorstelling.
Eigenheid in spel en vormgeving maakt mooie
sfeer.”
DOCENT 4 MAVO
Prijsindicatie:
1 voorstelling € 1466
2 voorstellingen € 2000
3 voorstellingen in overleg

Méér dan 1 miljoen jongeren kennen Dylan Haegens en zijn vriendin
Marit Brugman. Ze zijn bekend
van hun eigen youtube kanalen,
en nu heeft Marit (27) een boek
geschreven.
Friet in de Kliniek, over haar eigen
ervaring met anorexia. In dit boek
wordt op een positieve, hoopvolle
manier het proces van herstel
beschreven. De drempel verlagen
en over dit thema in gesprek gaan,
dat valt niet mee. Marit weet de
juiste ingang en bewandelt deze weg met de leerlingen.
Een motivatie-speech die een inkijkje geeft in haar eigen leven.
Hoe is het leven van iemand met anorexia en hoe belangrijk
is het om hulp te zoeken als je te maken hebt met een
eetstoornis?!. Dat laat Marit je zien. Hoeveel invloed een
eetstoornis heeft op je lichaam, op je sociale leven, maar

vooral ook op je gedachten. Maar het belangrijkste: ze vertelt
hoe zij beter is geworden. Met meer dan 100.000 jongeren
die kampen met een eetstoornis en het nog veel grotere
aantal omstanders, is het volgens Marit erg belangrijk om dit
onderwerp bespreekbaar te maken onder de jeugd.

12+
Emma is slim, sportief, grappig… en weegt 40 kilo. Emma wil
leven. Maar volgens haar ouders en artsen is ze ernstig ziek.
En hoewel ze probeert te luisteren naar hun adviezen is er iets
dat haar steeds anders laat handelen. Iets dat sterker is: de
stem van anorexia. In haar hoofd is een strijd gaande op leven
en dood. Emma wil leven, maar is ze in staat om weerstand te
bieden aan alle negatieve gedachten die haar hoofd vullen?
Actrice Lisse Knaapen stapt in de rol en het hoofd van Emma en
vertolkt zo Emma’s twijfels, angsten en geestige observaties. We
zien een jonge vrouw die verlangt naar controle maar daardoor die
controle juist verliest. En dat terwijl Emma wil leven…
Gebaseerd op de gelijknamige en indrukwekkende documentaire van Jessica Villerius en op gesprekken met betrokkenen
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12+ alle niveaus
Ontdek wie je bent en wees het dan expres!
ACT NOW and become the great you
Een levensspelwijzer- daar wordt iedereen
wijzer van!

Wist je dat 10% van de patiënten jongens zijn... deze
voorstelling is geschikt voor iedereen, en is ook goed om op
ouderavonden in te zetten...
De volledige opbrengsten van deze voorstellingen gaan naar
Stichting Durf Te Vragen. Marit is door haar ervaring samen
met haar vriend Dylan Heagens de stichting Durf Te Vragen
gestart, om ook andere jongeren te helpen met psychische
problemen.
Stichting Durf Te Vragen helpt jongeren met het herkennen en
erkennen van psychische problemen. De stichting stimuleert hen
om hulp te zoeken.
Leerlingenaantal: maximaal 200 leerlingen per voorstelling
Voorwaarden: De voorstelling is voor minimaal 2 voorstellingen
te boeken
Prijsindicatie:
2 voorstellingen € 1435
3 voorstellingen € 1875

ZELFDE THEMA, ANDERE VORM - STERK IN COMBINATIE
Waar je bij ‘Emma wil leven’ meegenomen wordt in het leven en te reiken, om te helpen wellicht, of te begrijpen op zijn minst, is
denken van iemand die anorexia heeft, laat ‘Friet in de Kliniek’ niet eenvoudig. Deze producties verlagen de drempel om over
vooral ruimte voor vragen over hoe er mee om te gaan als
dit onderwerp met elkaar in gesprek te gaan. Bieden inzicht in
omstander.
hoe het leven met een eetstoornis kan zijn én geven ruimte om
Je kunnen verplaatsen in een ander en waar mogelijk de hand
elke vraag te mogen stellen, #durftevragen

Emma wil leven

Act NOW
Talentenspel

en (ervarings)deskundigen is ‘Emma wil leven’ een even intens
als intiem portret.
Enkele ‘facts & figures’ over de documentaire:
• Uitgezonden op BNN op 22 november 2016 i.c.m. Anorexia
Special met Sophie Hilbrand
• Tijdens uitzending bekeken door 651.000 mensen en trending
op Twitter
• Met 289.000 kijkers het meest
bekeken online programma van 2016
• 1 op de 2 jongeren heeft de
EMMA
WIL
documentaire gezien
LEVEN
• Documentaire won de NVvP-Media
Prijs en werd genomineerd voor de
Antonie Kamerling Award
• Documentaire op 13 juni 2017
uitgezonden op VTM (België)
PRESENTEERT

NAAR DE DOCUMENTAIRE VAN

JESSICA VILLERIUS

DOOR

LISSE
KNAAPEN

•
•
•
•
•

Een kleine
geschiedenis
van bijna alles
12+ alle niveaus
Wetenschap is de basis van deze allesomvattende
theatershow.
Een mooie manier om kennis te maken met hoe leuk
wetenschap kan zijn!
Samen met Silvester Zwaneveld word je lachend slimmer.
Aan de hand van het populair wetenschappelijk boek
‘Een kleine geschiedenis van bijna alles’, van bestseller
auteur Bill Bryson, neemt Silvester je mee langs de
wonderen van de wereld waarin we leven. En: het wonder
dat je zelf ook bent.
Van sterrenstelsels tot atomen, van Kelvin tot Einstein, alles
komt voorbij in deze bijna allesomvattende theatershow.
Laat je betoveren door het alledaagse en voel hoe wonderlijk
het gewone kan zijn. Een voorstelling vol humoristische
wetenschap.
Prijsindicatie:
1 voorstelling € 950
2 voorstellingen € 1450
3 voorstellingen € 1950
4 voorstellingen € 2100

Wie ben jij?
Wie ben jij in relatie tot je klasgenoten?
Waar word jij blij van?
Wat is je grootste droom?
Wat zijn jouw talenten?

Heb jij deze vragen ook wel eens in je hoofd?
Dan is dit spel echt wat voor jou! Dit spel
staat even stil bij wie jij bent als mens, los
van de vakken en cijfers die je haalt. Je bent
namelijk een pracht mens met een uniek talent wat jij de wereld hebt te geven. Grijp je kans
now and become the great you!

WAT LEVERT HET DE JONGEREN OP?

•	Een kort en krachtig spel waarbij de jongeren in 2 uur tijd een deel van zichzelf ontdekken,
en dit ook in relatie tot hun klasgenoten zien.
•	Een MUST voor elke jongere in het onderwijs om spelenderwijs stil te staan bij wie ze zelf
zijn en hoe ze zich verhouden tot de omgeving.
•	Valentine bereikt dit op een toegankelijke manier in een veilige sfeer, waardoor jongeren
zich authentiek kunnen uiten en op een speelse manier op zelfonderzoek gaan.
•	Blik vooruit in een context van positieve empowerment: jongeren zien concrete kansen en
mogelijkheden voor zichzelf en kunnen die vertalen naar het dagelijks leven.

WAAROM ACT NOW!

Het is van belang om als jongere stil te staan bij wat je allemaal al bereikt hebt in je leven en waar
je trots op bent. Los van alle cijfers voor de vakken die jongeren volgen. In deze workshop worden
jongeren even stil gezet om te voelen wie ze zijn en vooral te ervaren waar ze gelukkig van worden.
Stil te staan bij de zaken die ze allemaal al voor elkaar hebben gekregen in hun leven. Waar ze
echt trots op mogen zijn. De jongeren zien nieuwe kansen en perspectieven voor zichzelf waar ze
naar kunnen handelen en mee verder kunnen.
Valentine bereikt dit op een toegankelijke manier in een veilige sfeer, waardoor jongeren zich
authentiek kunnen uiten en op een speelse manier op zelfonderzoek gaan.
“Ik heb mijn klasgenoten echt beter leren kennen, ook al zitten we al twee jaar bij elkaar in de
klas.”
Prijsindicatie
1 talentenspel € 750
2 talentenspellen € 1000
3 voorstellingen in overleg

REGIE

BENNO
HOOGVELD
SCRIPT

Prijs voor 2 x € 1990,00
Duur 45 min.

MARC
VEERKAMP

VAN DE
MAKERS VAN

LEEF!,
PAAZ EN
MA

WWW.SOLOSTORIES.NL
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VOORTGEZET ONDERWIJS

NORMAAL

WORKSHOPS

The Big Mo
Aanvullend op de voorstelling (pagina 16)
of losse workshops.

ALS AANVULLING OP DE VOORSTELLING EN/OF ALS LOSSE ACTIVITEIT. THEATER IN SCHOOL BIEDT WORKSHOPS VOOR ALLE LEEFTIJDEN EN NIVEAUS.
PRIJZEN VOOR DE WORKSHOPS ZIJN AFHANKELIJK VAN HET AANTAL LEERLINGEN DAT JE DEEL WILT LATEN NEMEN AAN DE WORKSHOP EN OF DEZE
IN COMBINATIE IS MET EEN VOORSTELLING.

Brammetje Baas
Bazen klas

The Big Mo geeft workshops voor alle
leeftijden en niveaus. Tijdens deze
workshops leren de leerlingen de basis
van improvisatietheater. Een mooie
opstap bij het terugspeeltheater en
de meespeelvoorstellingen. De acteurs
staan garant voor een veilige en positieve
werksfeer waarin iedere deelnemer in
eigen tempo en op een speelse manier
tot ontwikkeling kan komen.
De workshops zijn ook geschikt voor
docententeams!

Circusworkshops met Brammetje Baas!

Leeftijd: 12+ alle niveaus en docententeams
Duur: van 45 minuten tot 3 uur (op
aanvraag)
Leerlingaantal: 8 tot 28 per acteur

Na de voorstelling (pagina 4) te boeken als losse workshop in je
eigen klaslokaal!
BAZENKLAS Jongleren
BAZENKLAS uitvinden
BAZENKLAS Ballonvouwen
BAZENKLAS Balanceren
BAZENKLAS Yoyo/Diabolo

Grenzeloos
Fysiek contact en vertrouwensoefeningen
aansluitend op de voorstelling.

Leeftijd: groep 4 tot en met 8
Duur: 50 minuten per les
Leerlingaantal: maximaal 25

De Zandtekenaar
Maak kennis met de magie van zandtekenen
Aansluitend op één van de voorstellingen met de Zandtekenaar
(pagina 4). De Zandtekenaar neemt zandbankjes mee speciaal
gemaakt voor kinderen. Leuk om het zandtekenen zelf te leren!
Leeftijd: alle groepen
Duur: 20 minuten per les
Leerlingaantal: maximaal 30
The Big Mo
Improvisatietheater
Aanvullend op de voorstelling of losse workshops. Tijdens de workshops
leren de leerlingen de basis van improvisatietheater. Een mooie opstap
bij het terugspeeltheater en de meespeelvoorstellingen. De acteurs
staan garant voor een veilige en positieve werksfeer waarin iedere
deelnemer in eigen tempo en op een speelse manier tot ontwikkeling
kan komen.
De workshops zijn ook geschikt voor docententeams!
Leeftijd: alle groepen
Duur: van 45 minuten tot 3 uur (op aanvraag)
Leerlingaantal: 8 tot 28 per acteur
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Met de workshops acrobatiek en pysical
challenges brengt Theatermakerij Storm de
leerlingen in contact met de thema’s uit de
voorstelling Grenzeloos (pagina 17). Door
middel van oefeningen fysiek contact tussen
de leerlingen, wordt het vertrouwen binnen de
groep versterkt.
Voorafgaand krijgt de school informatie toe
- gestuurd over de voorstelling bestaande uit
tips en vragen voor het nagesprek. Workshops
kunnen zowel voor als na de voorstelling
gepland worden.
Leeftijd: 12+ alle niveaus
Duur: 75 minuten
Leerlingaantal: op aanvraag

Act Now!

TheaterChallenge

Ontdek wie je bent en wees het dan expres!

TheaterChallenge is een jonge, energieke
organisatie die theaterworkshops aanbiedt
voor het primair- en voortgezet onderwijs.
In één dag kunnen de leerlingen kennis maken
met alle facetten van theater. Kijk op pagina
12 voor de keuze aan workshops.

Hét talentenspel waarbij je jezelf leert
ontdekken en leert stil te staan bij de dingen
die je al hebt bereikt en waar je zelf gelukkig
van wordt. Ontdek je ware talenten en passies
samen met coach Valentine Berning. Meer
informatie op pagina 19.
Leeftijd: 12+ alle niveaus
Duur: 2 uur
Leerlingenaantal: circa 30

Leeftijd: 12+ alle niveaus
Duur en leerlingenaantal op aanvraag

TWEETALIG ONDERWIJS

Theatre of Entanglement

The Cyclepaths
Improvisatieworkshops voor Internationale Scholen en/of Tweetalig Onderwijs.

Theatre of Entanglement - drama & Shakespeare

In losse workshops of als onderdeel van de voorstelling kunnen de leerlingen
zelf leren improviseren. The Cyclepaths (zie ook pagina 11) kunnen aan de
slag met doelgerichte thema’s zoals public speaking en teambuilding.

Expressief bezig zijn terwijl je de Engelse taal leert!
Leeftijd: VO alle leeftijden
Duur: 50 tot 90 minuten
Leerlingaantal: 15 tot 20 per acteur

Leeftijd: VO alle leeftijden en docententeams
Duur: 60 tot 90 minuten
Leerlingaantal: 8 tot 28 per acteur
21

Basisonderwijs
Groep 1 t/m 4
ONTSNAP AAN DE WAAN VAN ALLEDAG EN LAAT JE MEEVOEREN IN DE MAGIE….
DE ZANDTEKENAAR
Magische zandverhalen om te kijken en ook om zelf te doen.
Groep 4,5 6
VRIENDSCHAP
JUNI
“Pien van Diepen wil graag opgehaald worden uit de ballenbak.”
Een magische, muzikale voorstelling over een onwaarschijnlijke
vriendschap in een ballenbak.
en dan voor groep 5-8
STREETMAGICIANS
Bekend van TV! Street Magicians Junior! Street magic is zo
mogelijk nog magischer dan magic in het theater… Een eerste
kennismaking als je Rob en Emiel nog niet kent van tv...

Elke dag van het jaar is geschikt voor een voorstelling
van Theater in School. Maar sommige dagen en weken
lenen zich er extra voor:
27 februari		de dag van de ijsbeer
13 maart		de week van het geld
23 maart 		boekenweek
27 maart		dag van het theater
12 april 		dag van de ruimtevaart
19 april 		dag tegen het pesten
21 mei 		dag van het culturele diversiteit
3 oktober 		Kinderboekenweek
10 oktober 		dag van duurzaamheid
5 november 		week van respect

Groep 5 & 6
EVEN STILSTAAN BIJ DE WERELD EN ELKAAR #DUURZAAMHEID
BENJAMIN DE BEER
met muziek van Herman van Veen
Over hoe we omgaan met de wereld en met elkaar…

Groep 7 & 8
VREDE EN VRIJHEID
OORLOGSGEHEIMEN
2019 en 2020 staan in het teken van 75 jaar vrijheid!
Tegelijk herdenken we dat er 75 jaar geleden, tussen 1940 en
1945, 5 jaar lang een einde kwam aan de vrijheid in ons land.

Bij Theater in School kunnen we met je meedenken over
welke voorstellingen aansluiten bij de actualiteit.
Bovendien kunnen we voorstellingen op maat aanbieden. Vraag ons naar de mogelijkheden.
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PROGRAMMEER OP LEERLIJN
Voortgezet onderwijs
OM TE COMBINEREN

Leerjaar 1:
MEMEDIA
Over het omgaan met social media.
Hoe ga je veilig om met internet en social media, waar schuilen de gevaren
en waar zitten de kansen? Het is onderdeel van het leven van elke leerling,
ze staan er mee op en gaan ermee naar bed. Instagram, Snapchat en
WhatsApp, hoe vind je daar je weg in?
Leerjaar 2:
HARD OP DE TONG
Perfecte opvolger van MeMedia
Hard op de Tong is dé interactieve voorstelling met een serieuzere ondertoon over een door jouw school gekozen thema. Leerlingen en acteurs
gaan openhartig in gesprek aan de hand van interactief theater.
COMBINEER DE VOORSTELLINGEN NAAR
DE BEKENDE BOEKEN VAN CARRY SLEE
Leerjaar 1:
AFBLIJVEN
Afblijven vertelt het aangrijpende verhaal van Melissa
– over durf en angst en hoe je na het maken van een
verkeerde keuze de juiste stap kunt zetten in je leven.
Leerjaar 2:
SPIJT!
Op een laagdrempelige manier je leerlingen laten
nadenken over grote thema’s: de dramatische gevolgen
van pesten... als je er niet over kunt praten, kun je het
altijd nog zingen...
Leerjaar 3:
RAZEND
Huiselijk geweld en seksuele intimidatie worden bespreekbaar gemaakt – muziek en
dans als vorm… dan komt het praten later wel. De #metoo-musical…
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tis de
kinderjury!
Wij bereiken ieder jaar 100.000
leerlingen. Deze leerlingen krijgen een
prominente plek op de site van theater in
school. Zij zijn tenslotte de doelgroep waar
wij het allemaal voor doen. Een kinderjury
geeft na afloop van een voorstelling een
cijfer. Kinderen kunnen op 3 verschillende
manieren een voorstelling beoordelen:
1. L eerlingen kunnen een recensie typen en
insturen naar:
info@theaterinschool.nl
2. L eerlingen kunnen een video opnemen en
die insturen naar Theater in School.
3. Leerlingen kunnen een geschreven
recensie insturen die wij plaatsen op de
website.
Door je mening te leren uiten en formuleren,
ontwikkel je een kritische blik – wij geloven
dat dit goed is voor de rest van je leven.
Betrek je leerlingen en inspireer anderen met
hun mening.
Combineer eens een voorstelling overdag
voor leerlingen, met een ouderavond. De
voorstellingen van Theater in School bieden
inzicht en verlagen drempels. Lastige
onderwerpen hoeven niet vermeden te
worden, maar kun je juist heel goed een
podium geven. Social Media, burgerschap,
seksualiteit, groepsdruk, identiteit, keuzes
maken…. Een greep uit de vele onderwerpen
die centraal kunnen staan.

PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

COMBINEER OP THEMA

Jaarlijkse Presentatiedag
Kom ons nieuwe aanbod bekijken tijdens de jaarlijkse presentatiedag.
Hou de website in de gaten voor de datum - www.theaterinschool.nl

Voor ons actuele aanbod www.theaterinschool.nl

Wij zijn ook te vinden op Twitter, Facebook en Instagram
• Theater in School is Cultuurkaart acceptant.
• Theater in School is samen met TheaterEducatie.nl onderdeel
van Stichting OTO (ANBI)
T 023-5316222
M info@theaterinschool.nl
W www.theaterinschool.nl

