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JUBILEUMJAAR
2006-2021
15 jaar Theater in School !
Hou onze website in de gaten voor de jubileumacties!
TIPJE VAN DE SLUIER
Dit najaar organiseren we een Theater in School
Jubileumdag. Deze dag zal een hybride vorm
kennen: voorstellingen kunnen op locatie bekeken
worden, maar je kunt er ook voor kiezen (een deel
van) het programma mee te maken via onze onlineomgeving. Meer informatie volgt in onze volgende
nieuwsbrief!

Theater in School is klaar voor een 16de levensjaar - sweet
sixteen!
Een nieuw schooljaar, rijk gevuld met voorstellingen, workshops, educatieve films
met verdiepende lesopdrachten. Nog niets gereserveerd? Bel of mail ons, we
denken graag met je mee en zoeken naar wat past bij je wensen en mogelijkheden.
NIEUW - PO
Weg Waai Wind, de nieuwste voorstelling van
GroepRood (Papier en Bas) zet klank, beeld en
beweging centraal. Een zintuigelijke voorstelling, zeer
geschikt vanaf de onderbouw.

DIT NAJAAR
Vanaf oktober 2021 Willem junior – deze muzikale
voorstelling over onze vaderlandse geschiedenis,
speelt ook bij jou op school (bijvoorbeeld in de
gymzaal). Grijp je kans om je leerlingen op
theatrale en muzikale wijze wijzer te maken.

DIT VOORJAAR
Vanaf maart 2022 Oorlogsgeheimen – het 10de
seizoen van deze bekroonde
jeugdtheatervoorstelling. Met bijpassende
voorbereidende lessen, verdiepingsopdrachten en
aanvullend een gastles: ga in gesprek met de
acteurs en met Opa George, zoon van een van de
Engelandvaarders.

BINNENKORT: Theater KwadraaT.
Diverse voorstellingen die origineel, beeldend,
humoristisch, thematisch en educatief zijn. Met meer
dan 20 jaar ervaring speelt Theater KwadraaT met
veel enthousiasme op locatie voor alle kinderen uit
zowel het basisonderwijs als het speciaal
basisonderwijs. De combinatie van theater met grote
poppen, schaduwtheater, poppenkast, muziek- en
lichteffecten maakt iedere voorstelling tot een unieke
waardevolle beleving.
Bekijk hier ons gehele aanbod
VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA

Theater in School - info@theaterinschool.nl
Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.
U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u info@theaterinschool.nl toe aan uw adresboek.

