
www.theaterinschool.nl

1



Groep 6 t/m 8
iSocial
11

Groep 8
Afblijven
12

Groep 8 
Spijt
12

12+ alle niveaus
TheaterChallenge
13

12+ Eng all levels 
Cyclepaths
14

11 t/m 14 Eng all levels 
To sleep, perchance to dream
14

TWEETALIG ONDERWIJS

PO

Wij zijn ook te vinden op Twitter, Facebook en Instagram

• Theater in School is Cultuurkaart acceptant. 
• Theater in School is aangesloten bij Theatereducatie.nl 

T  023-5316222
M info@theaterinschool.nl
W www.theaterinschool.nl

Theater brengt je in beweging, het raakt, ontroert en brengt nuance in het 
denken over soms ingewikkelde (actuele) maatschappelijke thema’s.

Voor je ligt de 12de editie van de brochure met al het aanbod (PO/ VO & MBO) van 
Theater in School. 

Onze voorstellingen hebben ankers in maatschappelijke thema’s en lenen zich voor 
samenwerking met instanties, instellingen, bedrijven en goede doelen. 
Ze zijn theatraal sterk (waardoor er behalve op school ook in het theater gespeeld kan 
worden) of zijn specifiek ontwikkeld als educatieve klasse- of aulavoorstelling. 
Het inbedden van de voorstellingen in een maatschappelijk fundament vergroot de 
educatieve waarde van onze voorstellingen, ze sluiten aan bij de actualiteit en lenen 
zich voor een duurzame samenwerking. 

Waren we voorheen onderdeel van Van Engelenburg Theaterproducties, nu is VET onze 
partner. Daarmee verlagen we de drempel voor scholen om met de leerlingen naar het 
theater te gaan.

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.

In 2018 ontwikkelen we een ‘keurmerk voor lesmateriaal’, zodat de kwaliteit daarvan altijd 
gewaarborgd is en de voorstellingen van Theater in School meer zijn dan een voorstelling 
op zich.

We bieden een podium waar een scala aan diversiteit te vinden is, in vorm, in opzet, in 
onderwerp. Theater beleven, door te kijken of zelf te maken, film te kijken met intensieve 
nagesprekken of zelfs een college te volgen. Theater in School brengt je in beweging!!

Femme Hammer
Directeur 

In juli 2016 is Theater in School samen met TheaterEducatie.nl verzelfstandigd en onderdeel 
geworden van Stichting OTO mét ANBI status. 
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Brammetje Baas
Theatershow over een heel lief, druk, nooit saai, snel, slim, grappig…(on)gewoon 
jongetje

Groep 4 tot en met 8 en speciaal onderwijs
Theater
Stichting OTO 

Brammetje heeft heel veel vragen in z’n hoofd. Brammetjes hersenen zitten nooit 
stil en hij zelf daarom ook niet. Zoals hoeveel borden passen er op een stapel? Als 
het licht uit is, waar blijft het dan? Hebben mieren ook klaar-overs om veilig over te 
steken? Of kun je ze beter een handje helpen? Allemaal vragen die Brammetje Baas 
zich stelt. Vragen waar zijn hoofd mee volstroomt. 
Brammetje is een gewone jongen. Hij is dromerig én druk. En beweeglijk, soms heel 
beweeglijk, soms zo beweeglijk dat hij er zelf moe van wordt. (Misschien is hij toch 
niet zo’n heel gewone jongen.)

Duur: 70 minuten
Leerlingaantal: school maximaal 150 
theater maximaal 400
Lesmateriaal: lesbrief
Spel: Robbie Aldjufri en Maria Noë

‘‘Goed getimede zinnen, goed te volgen hersenspinsels en grappig uitgevoerde 
trucjes volgende elkaar in hoog tempo op.’ 

Thema; druk in de klas, adhd 
Prijsindicatie 
op school in het theater
1 voorstelling € 1350 1 voorstelling € 1650
2 voorstellingen € 1650 2 voorstellingen € 2150
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en lesmateriaal. 
Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

AANVULLENDE WORKSHOP kijk op de site voor de speciale actie met het Reumafonds

Brammetje Baas en 
het Reumafonds
Kom in actie met Brammetje Baas op jouw school!
Brammetje Baas is een theaterproductie voor basisscholen waarbij bewegen en het 
juist niet goed kunnen bewegen uitgebreid aan de orde komt. Brammetje is een bewe-
gelijke jongen die altijd moet bewegen…. maar wat als bewegen niet zo vanzelfsprekend 
is en vaak zelfs heel erg veel pijn kan doen... 

Basisscholen kunnen deze voorstelling inkopen van een budget dat hen ter beschikking 
wordt gesteld voor culturele activiteiten. Na afl oop van de voorstelling worden de kinde-
ren uitgedaagd ook zelf in actie te komen om jeugdreuma de wereld uit te helpen.

Oorlogsgeheimen
Terug in 2019! Naar het boek van Jacques Vriens. 

Groep 6 tot en met 8
Muziektheater
Stichting OTO 

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… De muziektheatervoorstelling 
oorlogsgeheimen gaat over geheimen, helden en angsten. Over vriendschap, 
liefde en herinneringen. 

Spel: Maarten Ebbers en Ida van Dril
Regie: Pepijn Cladder 
Muziek: Arthur Umbgrove
Script: Tom Sijtsma i.s.m. Jacques Vriens
 
Prijsindicatie 
op school  
1 voorstelling € 1350 maximaal 150 leerlingen per voorstelling  
2 voorstellingen € 1650 maximaal 150 leerlingen per voorstelling  

in het theater
1 voorstelling € 1950 maximaal 400 leerlingen per voorstelling
2 voorstellingen € 2450 maximaal 400 leerlingen per voorstelling
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en 
lesmateriaal. Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van 
wijzigingen.

My Money!
“Ga jij mij nou vertellen wat ik met mijn centen moet doen?”
“Ik heb alleen wat tips.”
“Hé, dit is míjn doekoe. Heb jij niks over te zeggen.”
“Het is jouw geld, maar...”
“Niks ‘maar’. End of conversation. Mazzol!”

Dan maar de cijfers: In 2017 deden 11% van alle jongeren (tussen de 12 en 18 jaar) 
een aanvraag voor schuldhulpverlening. 32% van jongeren onder de 16 hebben 
schulden, en maar 2% maakt zich daar druk over. 
En nu? Gaan we die jongeren vertellen dat ze wat beter moeten opletten bij het nemen 
van een mobieltje, het kopen van een scooter, uitgaan, het nemen van bijbaantjes, het 
rondkomen van wat je binnenkrijgt? Of wij volwassenen het zo goed doen! 

dus:
“My Money” is theater in het klaslokaal. Twee jonge gasten hebben allebei een 
andere blik op geld. Je zou de één de mier kunnen noemen... de ander de krekel. 
Werken in de zomer zodat je kunt overleven in de winter. Of dat de een de prins is 
en de ander de pauper. In ieder geval dragen ze hun tegenstelling met zich mee. 
De één heeft geen geld en op het moment geen zorgen. De ander maakt zich altijd 
zorgen en heeft wel geld. Maar wat nou als er plotseling omstandigheden zijn 
waarop de één zich wel zorgen moet maken, en wat nou als die ander plotseling 
geen geld heeft? Ja, dan heb je de knikkers aan het rollen!
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 in het klaslokaal 
je kan brengen.
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Spook(t)huis van 
Fiene
Nu wordt het spannend!
Nu wordt het eng!
Nu is het vrolijk!
Nu krijgen ze elkaar!
Met muziek kun je verhalen vertellen. Sterker nog; muziek is altijd een verhaal! En 
als je zelf muziek maakt, weet je ook hoe je mensen een droevig gevoel kunt geven 
of hoe je ze vrolijk kunt maken. “Een Spook(t)huis voor Fiene” is een voorstelling 
waarin we kinderen in het publiek klanken en muziek laten maken waarmee het 
soms griezelige, soms vrolijke, soms romantische en soms hilarische verhaal mee 
wordt verteld. Vaak focust muziekonderwijs zich op instrumenten, op melodie, op 
harmonieën. Zo lijkt het alsof er kunde en kennis nodig is om muziek te maken. 
En dat klopt: je kunt niet zomaar viool spelen, of blokfluit, of accordeon. Maar 
met eenvoudige middelen – met je handen, je voeten, je mond, je longen – kun je 
al muziek maken. En dan is het goed om – met kinderen – te ontdekken: wat doet 
die muziek met het verhaal. Zo maken we in “Spook(T)huis” samen een eng bos 
vol uilen, een huis vol dwalende geesten, een weg met snelheidsmonsters. Een 
mineur-akkoord kun je met elkaar zingen en dan merk je al snel dat de stemming 
droevig wordt. Als het ritme van de trommels (of van je voeten) hoger wordt, stijgt 
de spanning. “Spook(T)huis” is daarmee een interactieve voorstelling geworden die 
een meerwaarde geeft aan muziekonderwijs voor jonge kinderen. 

HERMANS WEET RAAD SPEELT 

JUNI
Een spannende, muzikale voorstelling 
in de ballenbak onder regie van 
Eva Van der Gucht

‘Pien van Diepen wil graag opgehaald 
worden uit de ballenbak.’

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?

Pien is achtergelaten in de ballenbak, omdat ze haar eigen feestje heeft verpest. Ze 
moet maar even nadenken over wat ze heeft gedaan. ‘Helemaal niks!’, vindt ze zelf. 
Maar toch zit ze helemaal alleen tussen de ballen. Saai! Maar dan schiet er plotseling 
iets omhoog en beginnen de ballen te bewegen. Is dat een voet? Wat gebeurt daar 
onder de ballen?

Hermans weet Raad beschrijft met JUNI een vluchtige ontmoeting tussen twee verschil-
lende 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. 

Een muzikale voorstelling over een onwaarschijnlijke vriendschap in een bak met meer 
dan 10.000 gekleurde ballen. Voor kleine en grote mensen vanaf 6 jaar.

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)

Tekst & Spel: Canick Hermans, Tanja de Raad
Regie: Eva van der Gucht
Muziek: Peer Thielen

Decor: Tanja De Raad, Bart de Raad
Ontwerp flyer: Tanja de Raad, Georges Hendriks
Zakelijk leiding: Annemiek Lely

Meer informatie vind je op www.hermansweetraad.nl.
En je kunt Hermans weet Raad natuurlijk ook volgen op instagram en facebook.

 
Prijsindicatie 
op school in het theater
1 voorstelling € 1350 1 voorstelling € 1650
2 voorstellingen € 1650 2 voorstellingen € 2150
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en lesmateriaal. 
Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Benjamin de Beer
Groep 1 t/m 8

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?

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 gelijknamige theater-
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 (vluchtelingen en klimaatproblematiek) in de wereld en 
brengt kinderen er op een andere manier mee in aanraking.

Speelduur: 60 minuten
Opbouwtijd/afbouwtijd: 1 uur bouw / 1 uur afbreken
Speelvlak: Speellokaal of aula

Ren je rot!
MET TV PRESENTATOR BART BOSCH

Het populaire televisie-spel ’Ren Je Rot’ is terug en dit keer voor op school. 
Een initiatief van televisiepresentator Bart Bosch, bekend van vele program-
ma’s waaronder het schooltelevisieprogramma ’Nieuws uit de Natuur’. Alle 
leerlingen en leraren zullen de kreet ‘REN JE ROT’ weer mee brullen tijdens 
dit hilarische spel dat door vragen aan te passen geschikt is voor elke 
leeftijd, doelgroep, thema en onderwerp. Neem bijvoorbeeld zaakvakken, het 
maand/jaar thema van de school, algemene kennis, de cito toets, sociale 
problematiek. Alles kan aanbod komen want leraren bepalen zelf de vragen. 
Er kunnen zoveel mogelijk kinderen aan meedoen, zowel individueel als ook 
met de klas. Elk spel duurt ongeveer 45 minuten en er kunnen er 4 tot 5 
gespeeld worden.

Decor 
Het ‘REN JE ROT’ decor is volledig aangepast aan deze tijd. Zo wordt er gebruik 
gemaakt van zeer professionele geluidsapparatuur, LED verlichting en zullen 
de vragen in tekst, foto of videobestand worden weergegeven op grote digitale 
schermen. 

Het ‘Ren Je Rot’ spel is ook zeer geschikt tijdens schoolfeesten waarbij ook 
ouders komen. Het is wellicht leuk om als wedstrijdelement toe te voegen dat 
ouders tegen de leraren spelen of leerlingen tegen hun vaders en moeders.
Bart Bosch

De presentatie is in handen van Bart Bosch. Naast de vele televisie-programma’s 
die hij heeft gepresenteerd is deze all-round showmaster zeer ervaren als pre-
sentator van grote shows op locatie. Hij presenteerde o.a. de Telekidsroadshow 
voor RTL4, Voor de TROS was dat de Kids For Animals roadshow en spelprogram-
ma’s voor het Wereld Natuur Fonds. www.bartbosch.nl 

Prijsindicatie 
op school in het theater
1 voorstelling € 950 1 voorstelling € 1650
2 voorstellingen € 1450 2 voorstellingen € 1950
3 voorstellingen € 1950 3 voorstellingen € 2450
4 voorstellingen € 2100 4 voorstellingen € 2950
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en 
lesmateriaal. Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van 
wijzigingen.

 
Prijsindicatie  
1 voorstelling voor 200 leerlingen op school € 2250
2 voorstellingen à 100 leerlingen op school € 2250
Indien wenselijk twee aparte thema’s / soorten vragen mogelijk dan toeslag 
à € 100,-
Prijs exclusief 6% btw en inclusief reiskosten binnen Nederland. Passende thema’s per leerlingengroep 
mogelijk.

BEKENDVAN TV

Prijsindicatie  
1 voorstelling € 950
2 voorstellingen € 1250
3 voorstellingen € 1650
Maximaal 100 leerlingen per keer of 3 klassen
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en lesmateriaal. 
Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.
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Magische 
zandverhalen!
Alle groepen 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. 

Duur: 15 minuten voorstelling en 20 minuten workshop
Leerlingaantal: maximaal 60
Spel: Elze van den Akker

Kinderpopconcert!
Bekend van de WNF Bamboeclub en de Efteling

Groep 1 tot en met 6 en speciaal onderwijs
Muziek
Kinderpopconcert met Jelle Amersfoort en band 

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..

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).

‘Steevast een energiek, aanstekelijk muziekfeest 
met massa’s kleine en grote meezingers, dansers 
en –springers’
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foto: bwjpictures

Street Magicians 
Live
Bekend van TV!

Alle groepen en 12+ alle niveaus
Magisch cabaret
Met Rob en Emiel 

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’!

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

The Big Mo 
Meespeelshow
Improvisatietheater met en voor kinderen 
Alle groepen en speciaal onderwijs
Improvisatie/meespeeltheater mogelijk op maat
The Big Mo 

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.

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.

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.

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’.

TIP: 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!

foto: Govert de Roos

 
Prijsindicatie  
1 voorstelling € 1500 (exclusief techniek / meerprijs op aanvraag)
2 voorstellingen in overleg
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en lesmateriaal. 
Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

 
Prijsindicatie  
1 voorstelling € 850
2 voorstellingen € 850
3 voorstellingen € 1000
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en lesmateriaal. 
Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

 
Prijsindicatie  
1 voorstelling € 1495
2 voorstellingen € 1995
3 voorstellingen € 2195
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en 
lesmateriaal. Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van 
wijzigingen.

Prijsindicatie 
grote voorstelling klassenvoorstelling
1 voorstelling € 1410 1 voorstelling € 680
2 voorstellingen € 1730 2 voorstellingen € 1030
3 voorstellingen € 2050 3 voorstellingen in overleg
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en lesmateriaal. 
Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.
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Bijna 11 enzo
Over puberen, seksualiteit en grenzen stellen

“Bijna 11 enzo” is een voorstelling over puberen, seksualiteit en grenzen 
stellen. De voorstelling gaat over Daan, Kim en Fleur. Drie achtste-groepers 
die op zoek zijn naar zichzelf, de liefde en hun grenzen. Peter, de Fee, een 
quizmaster en zijn assistentes doen ook nog mee. De voorstelling behandeld 
thema’s als vriendschap, vlinders in je buik, liefde, puberen, verkering, 
verliefd zijn en vooral: grenzen stellen! 

In het nagesprek worden aan de hand van stellingen en interactief theater de 
thema’s besproken en inzichtelijk gemaakt. Hierdoor worden de kinderen aan 
het denken gezet over de manier waarop ze met liefde, vriendschap, puberen, 
verandering en hun eigen grenzen willen en kunnen omgaan.

Groep 7 en 8 en speciaal onderwijs
Klassenvoorstelling
Op de eerste rij 

 
Duur: 45 minuten voorstelling en 45 minuten nabespreking
Leerlingenaantal: maximaal 60
Spel: Theatergroep Zwerm
Regie: David Meijer
Producent: Op de eerste rij

iSocial 
Drie scholieren zoeken hun weg in de wereld van internet en social media

Groep 6, 7 en 8 
Klassenvoorstelling
Theatergroep Zwerm

Voor kinderen wordt het gebruik van internet, Instagram, Snapchat en Facebook 
steeds meer onderdeel van hun dagelijks leven. De grens tussen echt en virtueel 
contact vervaagt. iSocial vertelt het verhaal van drie leerlingen die hun grenzen 
leren kennen.
Een voorstelling in de klas over de leuke kanten én de gevaren die internet en 
sociale media met zich meebrengen.

In de veilige sfeer van het klaslokaal worden de leerlingen uitgedaagd om na te 
denken over de thema’s van de voorstelling: cyberpesten, vriendschap, sociale 
media, privacy, intimiteit, identiteit en grenzen stellen.

Duur: 45 minuten voorstelling en 45 minuten nabespreking
Leerlingenaantal: maximaal 60
Spel: Theatergroep Zwerm
Regie: David Meijer
Producent: Op de eerste rij

MEESTPOPULAIR!

Je wordt 
thuisgebracht
‘Je wordt thuisgebracht’ is een muzikale objecttheater voorstelling over 
roots, reizen en je thuis voelen voor kinderen vanaf zes jaar.

Groep 3 tot en met 8 
Muziek- en objecttheater
Theatergroep Zwerm

Kim is verhuisd. Sinds kort woont 
Kim in het huis van haar Oma Lena. 
De oma die ooit van Nederlands-Indië 
naar Nederland voer met een schip 
en nooit meer terug ging. Haar 
beste vriendin Fleur heeft ze moeten 
achterlaten.

Vandaag mag Kim een slaapfeestje 
geven. Fleur is natuurlijk uitgeno-
digd. Net als alle kinderen in het 
publiek. De kamer van Kim ligt vol 
met slaapzakken, kussens, zakken 
chips en zaklampen. Maar op zolder 
ontdekken Kim en Fleur iets dat nog 
veel spannender is dan spelletjes en 
spookverhalen: de scheepskist van 
Oma Lena. De kist zit vol herinnerin-
gen en bijzondere reisverhalen.

De verhalen en herinneringen van Oma Lena worden tot leven gebracht door ver-
schillende objecten en poppen, de personages uit de verhalen. Een oude hoed 
weet van de hoed en de rand en heeft antwoord op alle vragen over Oma Lena. 
Van een prachtig, klein schaduwspel beland je opeens midden in een storm. En 
het mooiste is, de kinderen mogen zelf de wind laten waaien en de zee laten 
zingen. Samen met Martijn, de muziekman verzorgen zij de muziek, soundscape 
en geluidseffecten. Zonder de kinderen is de voorstelling niet compleet. 
Duur: 45 minuten voorstelling en 15 minuten meet & greet
Leerlingaantal: school maximaal 100 | theater maximaal 150
Spel: theatergroep Zwerm
Live-muziek: Martijn Huitema
Regie: David Meijer
Producent: Op de eerste rij

LABELS 
‘LABELS’ is een positieve, grappige en ontroerende voorstelling om kinderen 
bewust te maken van deze gedachte.

Groep 6, 7 en 8, ook speciaal onderwijs 
Klassenvoorstelling
Theatergroep Zwerm

Joris is druk. Heel druk. Hij rent soms zomaar door de klas. Joris heeft ADHD. 
Yasmine is heel verlegen. Ze gaat al huilen als je naar d’r kijkt. De meester zegt dat 
’t een vorm van autisme is. Sem wordt soms uit het niets heel boos. Maar daar kan 
hij niets aan doen: hij heeft PDD-NOS. Merel vind lezen en schrijven erg moeilijk: 
dyslexie.
We plakken maar wat graag LABELS in Nederland. Iedereen in een hokje. Maar wat 
betekenen die LABELS? Zijn ze een vrijbrief om druk te doen, niet op te letten of 
verlege n te zijn? Zijn labels een aanleiding voor pesters om te pesten? En kan de 
gepeste hier iets aan doen?

De voorstelling volgt verschillende leerlingen in alledaagse situaties. Hoogbegaafd, 
ADHD, dyslexie, gescheiden ouders, allochtoon, autochtoon, jongen, meid, verlegen ze 
komen allemaal voorbij. In iedere klas zit wel een kind met een label. De vraag is niet 
wat je ermee moet, de vraag is wat je ermee kan. LABELS is een positieve, grappige en 
ontroerende voorstelling om kinderen bewust te maken van deze gedachte.

In de voor Zwerm zo kenmerkende en unieke vorm gaan de acteurs samen met de 
leerlingen op zoek naar achtergronden en antwoorden omtrent LABELS en pesten. Eerst 
kijken de leerlingen drie kwartier naar de voorstelling, daarna volgt een nabespreking 
van drie kwartier

 
Duur: 45 minuten voorstelling en 45 minuten nabespreking
Leerlingenaantal: maximaal 60
Spel: Theatergroep Zwerm
Regie: David Meijer
Producent: Op de eerste rij
Te boeken vanaf: september 2017
Houd ook de website in de gaten voor de prijsindicatie

foto: Jefflyn Braker

 
Prijsindicatie  
1 voorstelling € 590
2 voorstellingen € 985
3 voorstellingen € 1330
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en lesmateriaal. 
Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

 
Prijsindicatie  
1 voorstelling € 855
2 voorstellingen € 1195
3 voorstellingen € 1595
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en 
lesmateriaal. Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van 
wijzigingen.

 
Prijsindicatie  
1 voorstelling € 590
2 voorstellingen € 985
3 voorstellingen € 1330
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en lesmateriaal. 
Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

fo
to

’s:
 A

rn
o B

os
m

a

fo
to

’s:
 A

rn
o B

os
m

a

1110

P
R

IM
A

IR
 O

N
D

E
R

W
IJS 



DE MOGELIJKHEDEN:
In1Dag: een voorstelling maken 
Gezelschap: TheaterChallenge
Producent: Op de eerste rij
Leeftijd: groep 1 t/m 8, ook speciaal 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 aange-
leerd 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 
Gezelschap: TheaterChallenge
Producent: Op de eerste rij
leeftijd: groep 1 t/m 8, ook speciaal onderwijs

In 1 dag: Theaterdag is een dag vol theater. Elke klas neemt deel aan 2 ver-
schillende workshops van 1 uur. Alle disciplines werken vanuit het prentenboek: De gele 
ballon. 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 maken.

TheaterChallenge
Geschikt voor Primair Onderwijs (PO) en Voortgezet Onderwijs (VO) alle leeftijden en niveaus

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, object-
theater, slapstick, improtheater, film & video, soundtrack maken.

foto’s: Jefflyn Braker

Afblijven
Opwindende musical naar het boek van Carry Slee

Groep 8 
Voorstelling
Homemade

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?

Duur: 50 minuten
Leerlingaantal: school maximaal 200 
theater maximaal 400
Lesmateriaal: lesbrief

SPIJT!
Confronterende musical naar de boeken van Carry Slee

Groep 8 
Voorstelling
Homemade

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  
De prijs is afhankelijk van het aantal leerlingen dat je deel wilt laten nemen aan de 
TheaterChallenge. 
Meer informatie via info@theaterinschool.nl 

 
Prijsindicatie  
1 voorstelling € 1870
2 voorstellingen € 2350
3 voorstellingen in overleg
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en 
lesmateriaal. Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van 
wijzigingen.

 
Prijsindicatie  
1 voorstelling € 1870
2 voorstellingen € 2350
3 voorstellingen in overleg
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en lesmateriaal. 
Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

foto: Boy Hazes
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Cyclepaths
Eye-popping, tongue-bitting, laugh-out-way-too-loud 

English Impro
12+ 
The Cyclepaths

No scripts! No rehearsals! Just a show you’ll never forget! The Cyclepaths use a 
revolving playlist of games and techniques that pluck ideas and inspiration from the 
audience’s suggestions, guaranteeing a completely new show for every crowd. In 
addition, shows can be tailored, themed and adjusted, to suit any audience.

‘Very suitable for bilingual education, funny and interactive’

Length: 45 to 60 minutes
Maximum of students: 200
Workshops: can be booked 
Actors: Margo van de Linde, Inyaki Magno, Claire Schuyffel, Trista Mrema 
en Luke Davies

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.

foto: Luke Davies

Tweetalig Onderwijs(TTO)

& International Schools
Rob en Emiel

Alles is 
mogelijk
90% fun en 10% moraal

12+ alle niveaus – ook speciaal onderwijs 
Magisch cabaret
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.

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

Street 
Magicians 
Live
100% fun!

12+ alle niveaus – ook speciaal onderwijs 
Magisch cabaret
Rob en Emiel

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
Spel: Rob en Emiel

MEESTPOPULAIR!

Ouderavond 
2.0
Op deze ouderavond 2.0 kunt u zich 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 
u zien dat kijken vanuit een ander perspectief zijn 
vruchten af zal werpen, kids kan motiveren en krijgt 
u een aantal handvatten om op een eenvoudige 
manier u 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 u denken en handelen
•  om op een andere manier te kijken naar uw kind
• om direct resultaat te boeken

Thema; magie, trucs, cabaret 
Prijsindicatie 
1 voorstelling € 1495 
2 voorstellingen € 1995 
3 voorstellingen € 2195
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten 
(binnen Nederland) en lesmateriaal. Eventuele hotelovernachtingen zijn niet 
bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Thema; magie, trucs, cabaret 
Prijsindicatie 
1 voorstelling € 1495 
2 voorstellingen € 1995 
3 voorstellingen € 2195
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief 
reiskosten (binnen Nederland) en lesmateriaal. Eventuele hotelover-
nachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van 
wijzigingen.

Prijsindicatie 
1 inspirerende avond € 2995
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reis-
kosten (binnen Nederland) en lesmateriaal. Eventuele hotelovernachtin-
gen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

To Sleep, 
Perchance 
To Dream 
English
11 t/m 14

This 45 minute performance is a playful introduction to the fun of Shakespeare, 
using quotes from fi ve of his most famous works: Romeo & Juliet; The Tempest; 
Macbeth; Twelfth Night and A Midsummer Night’s Dream. William is struggling with 
writer’s block, and after being told, rather harshly, by his wife to take the rubbish 
out, he falls asleep in his shed. Suddenly William fi nds himself in all manner of 
absurd situations, where he is met by some familiar characters; a 13-year old girl 
named Juliet, looking to marry her boyfriend, a pair of drunken sailors who mistake 
him for a monster, and a confused Scot with blood on his hands, to name a few.

WORKSHOP (45 MINS) 
This performance can be booked with a preparatory workshop, during which students 
will become familiar with the quotes used in the play, as well as with their original 
contexts.

PREP LESSON
A prep pack is available, free of charge, to accompany the workshop and performance. 
The pack introduces students to the fi ve plays covered in the performance, and will 
allow them to delve deeper into the workshop material. 

Prijsindicatie 
1 voorstelling € 1350 
2 voorstellingen € 1600
500 leerlingen per voorstelling
Alle prijzen zijn exclusief 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland), lesmateriaal en auteursrechten. 
Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.
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Act Now
Ontdek wie je bent en wees het dan expres!

12+ alle niveaus 
Workshop/ talentenspel
Valentine Berning

ACT NOW - and become the great you 
Een kort en krachtig levensspel waarbij de jongeren in 
2 uur tijd een deel van zichzelf ontdekken, en dit ook in 
relatie tot hun klasgenoten zien.

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.

F*ck the Police
Over etnisch profileren en keiharde keuzes

14+ alle niveaus
Toneel
VIG / Raymi Sambo

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 georgani-
seerde protestmars totaal uit de hand en komt hij lijnrecht 
tegenover zijn broer te staan. Welk ideaal kies je dan?

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?

Speciaal voor het MBO heeft Amnesty de workshop Etnisch 
Profileren ontwikkeld. Etnisch profileren is een vorm van 
discriminatie en daarom in strijd met de mensenrechten. 
Onder etnisch profileren verstaat Amnesty: een vorm van 
discriminatie waarbij de politie iemand stopt, controleert, 
fouilleert of aanhoudt, (mede) vanwege zijn huidskleur of 
herkomst en zonder goede en geldige reden.
Het lespakket is te combineren met de voorstelling ‘F*ck 
the Police’

Duur: 75 minuten
Leerlingenaantal: school max. 100 | Theater max. 200

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’’

Duur: 2 uur
Leerlingaantal: circa 30 leerlingen

Thema: keuzes maken 
Prijsindicatie 
op school in het theater
1 voorstelling € 1250 1 voorstelling € 1450
2 voorstellingen € 2250 2 voorstellingen € 2450
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskos-
ten (binnen Nederland) en lesmateriaal. Eventuele hotelovernachtingen zijn 
niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Thema; zefreflectie 
Prijsindicatie 
talentenspel € 750 
2 talentenspellen € 1000 
3 spellen in overleg
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskos-
ten (binnen Nederland) en lesmateriaal. Eventuele hotelovernachtingen zijn 
niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

The Best of 
Oeloek 
‘Ontroering, plaatsvervangende schaamte, verbijs-
tering, een schaterlach en op de beste momenten 
allemaal tegelijk.

14+ havo/vwo
Totaaltheater 
Oeloek

Na het succes van hun eerste cabaretprogramma 
De Nacht van de Nasmaak en de opvolger Prille 
Roest speelt Oeloek nog steeds The Best Of Oeloek. 
Deze hilarische, multidisciplinaire spektakelshow 
is speciaal voor het middelbaar onderwijs samenge-
steld. 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. 

‘@oeloek wow! Vond het erg leuk! Altijd heerlijk om 
weer eens verrast te worden met zoveel energie en 
originaliteit! Te gek!☺#blij naar huis’ 
Jochem Myjer via twitter

Duur: 60 minuten
Leerlingaantal: maximaal 200
Spel: Kevin Jolly, David Meijer, Jantijn Prins en Carlijn van Rij

fo
to

: J
ef

fre
y V

er
ho

ev
en

Prijsindicatie  
2 voorstellingen € 1700
3 voorstellingen € 2265
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskos-
ten (binnen Nederland) en lesmateriaal. Eventuele hotelovernachtingen zijn 
niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Hard op de Tong
Interactieve gespreksvoorstelling

12+ Alle niveaus
Improvisatie/meespeeltheater mogelijk op maat
The Big Mo

Pesten, (homo)seksualiteit, drank en drugs, of sociale media, ‘Hard op 
de Tong’ is de interactieve gespreksvoorstelling waarin ieder onder-
werp bespreekbaar wordt. 
Aan de hand van scènes daagt The Big Mo de leerlingen op een speel-
se manier uit tot een open gesprek, waarin iedereen aan bod komt. 
Het interactieve karakter maakt de voorstelling actueel en dyna-
misch. En natuurlijk mag er daarbij ook veel gelachen worden!

‘Moeilijke thema’s worden bespreekbaar gemaakt met de 
leerlingen zelf’

TIP
The Big Mo speelt ook voor docenten! Als teambuilding, ter verdieping van 
een thema of bij de implementatie van nieuwe lesmethodes, onder meer 
i.s.m. de CED groep. Ook zeer geschikt voor tijdens een ouderavond.

Duur: 30 tot 90 minuten
Leerlingaantal: maximaal 100
Lesmateriaal: Lesbrief en workshop bij te boeken
Spel: Martijn Loerakker, Monique van Aken, e.a.

foto: Robert van Ginkel

The Big Mo 
Theatre Show
Meespeelvoorstelling improvisatie

12+ Alle niveaus
Improvisatie/meespeeltheater mogelijk op maat
The Big Mo

Veelzijdig theater met muziek, improvisatie en spel 

Geïmproviseerde scènes afgewisseld met cabaret. Eventueel gekoppeld aan educa-
tieve thema’s die de school zelf kan bepalen. Leerlingen geven de input. Zo ontstaat 
een betrokken voorstelling met veel humor, geschikt voor iedere doelgroep. 
Meespelen van leerlingen is mogelijk, en nog leuker in combinatie met speciale 
workshops. The Big Mo biedt een veelzijdige voorstelling met muziek, improvisatie 
en spel. 

Docent over de voorstelling:
‘Gaaf om zo veel met de leerlingen voor elkaar te krijgen.’

Duur: 30 tot 90 minuten (in overleg) 
Leerlingaantal: maximaal 200 
Lesmateriaal: lesbrief en workshops bij te boeken 
Spel en muziek: Martijn Loerakker, Monique van Aken, e.a.
Voorstellingen kunnen in het Engels worden gespeeld
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MEESTPOPULAIR!

Thema: improvisatietheater, Thema zelf bepalen 
Prijsindicatie 
1 voorstelling € 1410 
2 voorstellingen € 1735 
3 voorstellingen € 2050
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en lesmateriaal. 
Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

Thema: improvisatietheater, Thema zelf bepalen 
Prijsindicatie 
1 voorstelling € 1410 
2 voorstellingen € 1735 
3 voorstellingen € 2050
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) 
en lesmateriaal. Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud 
van wijzigingen.
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In Control 
12+ alle niveaus, ook speciaal onderwijs
Klassenvoorstelling
Theatergroep Zwerm

Een voorstelling over genotmiddelen

Drie jongeren die worstelen met de vraag: hoe om te 
gaan met alcohol, drugs en gamen. Als iedereen alcohol 
drinkt, moet ik dat dan ook doen? En hoeveel uur per 
dag gamen is nog gezond? Een voorstelling die jongeren 
voorbereid op een wereld waar ze eigenlijk pas vanaf 
hun 18de aan deel mogen nemen, maar die er nu al 
volop is.

Na de voorstelling vindt onder leiding van de acteurs een 
nabespreking plaats waarin aan de hand van stellingen 
en interactief theater de thema’s besproken worden 
en inzichtelijk worden gemaakt. Hierdoor worden de 
jongeren aan het denken gezet over de manier waarop ze 
met drugs, alcohol, gamen en hun eigen grenzen willen 
omgaan.

Duur: 45 minuten voorstelling en 45 minuten nabespreking
Leerlingenaantal: maximaal 60
Spel: Theatergroep Zwerm
Regie: David Meijer
Producent: Op de eerste rij

Thema: Grenzen stellen, verslaving 
Prijsindicatie 
1 voorstelling € 680 
2 voorstellingen € 1130 
3 voorstellingen € 1490
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten 
(binnen Nederland) en lesmateriaal. Eventuele hotelovernachtingen zijn niet 
bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

CLOSE
12+ alle niveaus, ook speciaal onderwijs
Klassenvoorstelling
Theatergroep Zwerm

Een voorstelling over vier middelbare scholieren die op 
zoek zijn naar hun grenzen.

Close zit vol herkenbare situaties. De eerste date, 
seksuele voorlichting in de biologieles en uitgaan. Maar 
ook minder makkelijke dingen komen aan de orde, zoals 
homoseksualiteit, seksuele diversiteit, veilig vrijen en 
misbruik. Ook wordt er stil gestaan bij de problematiek 
rondom loverboys en is groepsdruk, waardoor je verder 
gaat dan je eigenlijk wil, een terugkerend onderwerp.

In de veilige omgeving van de klas voelen pubers zich thuis 
en gaan mede daardoor helemaal op in de thema’s van de 
voorstelling: liefde, seks en seksualiteit, soa’s, loverboys, 
muziek- en beeldcultuur en grenzen stellen.

foto’s: Arno Bosma

 
Prijsindicatie 
1 voorstelling € 680 
2 voorstellingen € 1130 
3 voorstellingen € 1490
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskos-
ten (binnen Nederland) en lesmateriaal. Eventuele hotelovernachtingen zijn 
niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

iSocial 
Drie scholieren zoeken hun weg in de wereld van 
internet en social media

Groep 6, 7 en 8 
Klassenvoorstelling
Theatergroep Zwerm

Voor kinderen wordt het gebruik van internet, Insta-
gram, Snapchat en Facebook steeds meer onderdeel 
van hun dagelijks leven. De grens tussen echt en 
virtueel contact vervaagt. iSocial vertelt het verhaal 
van drie leerlingen die hun grenzen leren kennen.
Een voorstelling in de klas over de leuke kanten én 
de gevaren die internet en sociale media met zich 
meebrengen.

In de veilige sfeer van het klaslokaal worden de leerlin-
gen uitgedaagd om na te denken over de thema’s van de 
voorstelling: cyberpesten, vriendschap, sociale media, 
privacy, intimiteit, identiteit en grenzen stellen.

Duur: 45 minuten voorstelling en 45 minuten nabespreking
Leerlingenaantal: maximaal 60
Spel: Theatergroep Zwerm
Regie: David Meijer
Producent: Op de eerste rij

Grenzeloos
Een indringende poëtische beleving over 
groepsdruk en grenzen. 

12+ alle niveaus – ook speciaal onderwijs 
Acrobatisch danstheater
Theatermakerij Storm

Grenzeloos zit op je huid. Het publiek is live 
getuige van de pesterijen tussen twee perso-
nen. Wat doe je als je getreiterd wordt? Kom 
je op voor jezelf of laat je over je heenlopen? 
‘Grenzeloos’ zorgt voor een indringende 
beleving, waarbij de acteurs/dansers zich 
in het zweet werken. Aan het begin van de 
voorstelling zal het publiek luidruchtig actief 
zijn. Gedurende de voorstelling gaan de 
toeschouwers beseffen dat zij voor de pester 
hebben gejuicht en neemt het volume af. De 
voorstelling eindigt met de afscheidsbrief 
van Fleur Bloemen die in 2012 uit het leven 
is gestapt, doordat de pesterijen haar te veel 
werden. 

De voorstelling eindigt met een nagesprek over 
de voorstelling en eigen ervaringen en kan wor-
den aangevuld met workshops waarbij gewerkt 
wordt met opdrachten uit de voorstelling. 

Duur: 50 minuten
Leerlingaantal: school maximaal 150 | theater 
maximaal 300

 
Prijsindicatie  
2 voorstellingen € 1425
3 voorstellingen € 1706
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en 
inclusief reiskosten (binnen Nederland) en lesmateriaal. 
Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. 
Onder voorbehoud van wijzigingen.

Fataal
Film/docu

Jongeren komen relatief veel in aanraking met zinloos geweld: 
het is voor hen helaas nog altijd een actueel thema. De 19jarige 
regisseur Jesse Bleekemolen maakte Fataal; een nieuwe Neder-
landse fi lm over de rampzalige gevolgen hiervan. Met Fataal wil 
hij zinloos geweld meer onder de aandacht brengen. 

“Meer dan 13.000 scholieren gingen met school naar 
Fataal de fi lm”

Vanaf januari 2018 is de Fataal Schooltour beschikbaar: een 
lesmodule met onder andere Q&A. We werken hiervoor samen met 
onder andere Pathé-, Vue- en KinePolis-bioscopen bij jou school 
in de omgeving. Naast een bioscoop is het ook mogelijk om de 
schoolvoorstellingen te boeken via een online licentie zodat je 
de fi lm met de leerlingen in de klas kunt bekijken, of wij komen 
langs met onze eigen mobiele bioscoop. In samenwerking met 
de Landelijke Stichting Tegen Zinloos Geweld van MOED bekend 
het lieveheersbeestje ontwikkelden we op basis van de fi lm de 
lesmodule. Die behandelt de onderwerpen uit de zeer aangrijpende 
fi lm. Binnen de module worden Q&A’s aangeboden van slachtoffers 
als ook een dader. 

Maak zinloos geweld bespreekbaar ook bij jou op school! 
Op onze website: www.theaterinschool.nl kun je meer informatie 
vinden over de diverse mogelijkheden.

 
Prijsindicatie  
1 voorstelling € 590
2 voorstellingen € 985
3 voorstellingen € 1330
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclu-
sief reiskosten (binnen Nederland) en lesmateriaal. Eventuele 
hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder 
voorbehoud van wijzigingen.

foto’s: Arno Bosma

THEATERGROEP PONIES 

NORMAAL
Beeldende voorstelling vol humor

12+ alle niveaus 
Totaaltheater
Theatergroep Ponies

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. Ogenschijn-
lijk zijn het normale mensen. Maar wie is 
nou eigenlijk normaal? En vooral: wat is 
dat, normaal en wie bepaalt dat eigenlijk? 
Boeiende mooie beeldende voorstelling’. 
’Goed en overtuigend gespeeld’. 

Duur: 50 minuten 
Leerlingaantal: maximaal 200 
Lesmateriaal: Lesbrief 
Spel: Fabian Holle en Mariel Vaartjes
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Prijsindicatie  
1 voorstelling € 1466
2 voorstellingen € 2000
3 voorstellingen in overleg
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en 
inclusief reiskosten (binnen Nederland) en lesmateriaal. 
Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. 
Onder voorbehoud van wijzigingen.

MEESTPOPULAIR!
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My Money!
“Ga jij mij nou vertellen wat ik met mijn centen moet doen?”
“Ik heb alleen wat tips.”
“Hé, dit is míjn doekoe. Heb jij niks over te zeggen.”
“Het is jouw geld, maar...”
“Niks ‘maar’. End of conversation. Mazzol!”

Dan maar de cijfers: In 2017 deden 11% van alle jongeren (tussen de 12 en 18 
jaar) een aanvraag voor schuldhulpverlening. 32% van jongeren onder de 16 
hebben schulden, en maar 2% maakt zich daar druk over. 
En nu? Gaan we die jongeren vertellen dat ze wat beter moeten opletten bij het 
nemen van een mobieltje, het kopen van een scooter, uitgaan, het nemen van 
bijbaantjes, het rondkomen van wat je binnenkrijgt? Of wij volwassenen het zo 
goed doen! 

dus:
“My Money” is theater in het klaslokaal. Twee jonge gasten hebben allebei 
een andere blik op geld. Je zou de één de mier kunnen noemen... de ander 
de krekel. Werken in de zomer zodat je kunt overleven in de winter. Of 
dat de een de prins is en de ander de pauper. In ieder geval dragen ze hun 
tegenstelling met zich mee. De één heeft geen geld en op het moment geen 
zorgen. De ander maakt zich altijd zorgen en heeft wel geld. Maar wat nou 
als er plotseling omstandigheden zijn waarop de één zich wel zorgen moet 
maken, en wat nou als die ander plotseling geen geld heeft? Ja, dan heb je de 
knikkers aan het rollen!
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 in 
het klaslokaal je kan brengen.
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REDO
No Limits, 
No Excuses 
Redo is fysiek beperkt. Zijn motto is: Er zijn geen grenzen, en er is 
geen excuus... als je een droom hebt moet je die wáár maken. Deze 
inspirerende dansvoorstelling is nu te boeken als schoolvoorstelling.

Friet in de kliniek
Marit Brugman (27) is samen met haar vriend Dylan Haegens bekend van hun You-
Tube kanalen waar zij per week meer dan één miljoen jongeren mee bereiken. Marit 
heeft een boek geschreven, Friet in de Kliniek, waarin zij vertelt over haar ervaring 
met anorexia. In dit boek wordt op een positieve, hoopvolle manier het proces van 
herstel beschreven.
Met haar presentatie voor scholen geeft Marit een inkijkje in het leven van iemand 
met anorexia en laat zij zien hoe belangrijk het is om hulp te zoeken als je te maken 
hebt met een eetstoornis. Ze laat zien hoeveel invloed een eetstoornis heeft op je 
lichaam, sociale leven, maar vooral ook op je gedachten en 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

Generatie+
4DESTINATIONS – THE (A)LIVE TOUR
Wij spelen een waanzinnige voorstelling in de vorm van een concert met nummers 
van Bruna Mars, Ed Sheeran, Martin Garrix en meer artiesten van nu. Verander de 
aula in het Ziggo Dome en bezorg de leerlingen een te gekke show, waarin entertain-
ment en educatie elkaar kruisen. 

4Destinations: Dé Popgroep. Lekkere nummers, lekkere mensen. De glamour, 
de roem, de aandacht. Het ultieme geluk. Althans dat is wat je ziet, wat het zou 
moeten zijn en wat je wilt dat het is. Op het hoogtepunt van hun carrière bezwijkt 
het populairste bandlid aan de druk van zijn bekendheid en pleegt zelfmoord. De 
drie overgebleven bandleden besluiten hem een laatste eerbetoon te geven in de 
vorm van een herdenkingstour: THE (A)LIVE TOUR. 

Maar is ieders motief wel even zuiver? Doen ze het vanuit oprechte vriendschap 
of enkel voor de aandacht? Hoe ver ga jij eigenlijk voor meer likes? En hoeveel 
waarde hecht jij aan de bevestiging van mensen die je niet eens kent? 
In een maatschappij waar 1.000 likes meer doen voor jouw eigenwaarde dan 
100.000 verkochte CD’s, blijkt dat buitenkant belangrijker is dan inhoud en 
blijken ethische grenzen te vervagen. 

Wij zijn Generatie Plus. Wij zijn drie jonge theatermakers met een duidelijke visie. 
Allen afgestudeerd aan het conservatorium en met een brede achtergrond op het 
gebied van jeugdtheater, willen wij jongeren bewust maken. Tegenwoordig halen 
jongeren hun eigenwaarde, sociale status en doelen uit vlogs, Instagram, Snapchats, 
Facebook, Youtube etc. en daar zijn zij zich niet altijd bewust van. Online is de grens 
tussen realiteit en surrealiteit vaak onduidelijk en oncontroleerbaar. Wat is echt en 
wat is nep? Het belangrijkste vinden wij niet het antwoord op die vraag, maar het 
überhaupt stéllen van die vraag. Daarbij wordt de enige zekerheid die we online 
hebben vaak vergeten en dat is dat de mensen achter de computer of telefoon altijd 
echt zijn. 

Aankondiging 
nieuw aanbod

 
Prijsindicatie 
op school  
2 voorstellingen voor maximaal 200 leerlingen per voorstelling € 1435 
3 voorstellingen voor maximaal 200 leerlingen per voorstelling € 1875  
Alle prijzen zijn exclusief 10% auteursrecht en 6% BTW en inclusief reiskosten (binnen Nederland) en lesmateri-
aal. Eventuele hotelovernachtingen zijn niet bij de prijs inbegrepen. Onder voorbehoud van wijzigingen.

foto’s: Thijs Huizer



Brammetje Baas 
Bazen klas
Circusworkshops met Brammetje Baas!

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

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

De Zandtekenaar
Maak kennis met de magie van zandtekenen

Leeftijd: alle groepen
Duur: 20 minuten per les
Leerlingaantal: maximaal 30

Aansluitend op één van de voorstellingen met 
de Zandtekenaar (pagina 8). 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

TheaterChallenge
Leeftijd: 12+ alle niveaus
Duur en leerlingenaantal op aanvraag

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 13 voor de 
keuze aan workshops. 

The Big Mo
Aanvullend op de voorstelling (pagina 9 en 17) 
of losse workshops. 

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

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 docenten-
teams! 

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.

The Cyclepaths
Eye-popping, tongue-bitting, 
laugh-out-way-too-loud

12+ alle niveaus
Improtheatre
The Cyclepaths 

No scripts! No rehearsals! Just a show you’ll never forget! The Cyclepaths use a revolving playlist of games and 
techniques that pluck ideas and inspiration from the audience’s suggestions, guaranteeing a completely new show 
for every crowd. In addition, shows can be tailored, themed and adjusted, to suit any audience. Teacher about the 
Cyclepaths: ‘Very suitable for bilingual education, funny and interactive’ Also suitable for teachers! 

Length: 45 to 60 minutes 
Maximum of students: 200 
Workshops: the performance can be booked with preparatory workshops 
Actors: Margo van de Linde, Inyaki Magno, Claire Schuyffel, Trista Mrema en Luke Davies

Act Now
Ontdek wie je bent en wees het dan expres!

Leeftijd: 12+ alle niveaus 
Duur: 2 uur
Leerlingenaantal: circa 30

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 16.

Grenzeloos
Fysiek contact en vertrouwensoefeningen aansluitend op de voorstelling

Leeftijd: 12+ alle niveaus 
Duur: 75 minuten 
Leerlingaantal: op aanvraag

Met de workshops acrobatiek en pysical challenges brengt Theatermakerij Storm de leerlingen in contact met de 
thema’s uit de voorstelling Grenzeloos (pagina 19). 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
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Wij zijn ook te vinden op Twitter, Facebook en Instagram

• Theater in School is Cultuurkaart acceptant. 
• Theater in School is aangesloten bij Theatereducatie.nl 

T  023-5316222
M info@theaterinschool.nl
W www.theaterinschool.nl

THEATER IN SCHOOL WERKT SAMEN 
MET DE VOLGENDE PARTNERS:


