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'Het verleden en de toekomst zijn illusies
die alleen in het heden bestaan.'
Watts filosoof 20ste eeuw

FAKE NEWS? GOOD GUYS, BAD GUYS?
Kunstgeschiedenis meets opera, meets film en
wakkert het debat aan tussen jouw 15+ leerlingen over
wat werkelijkheid is in het NU.
Héél laagdrempelig, want je bekijkt het via een filmlink
in de klas of ieder voor zich tijdens het thuisonderwijs.
Durf jij vragen te stellen? Kritisch te zijn?
De Operafilm The Other is vakoverstijgend
en inclusief kijk- en verdiepingsopdracht. Meer
informatie...
SAMEN NAAR SCHOOL MET THE BIG MO
Online of in kleine groepen in de klas, ook meerdere
dagen achter elkaar mogelijk.
NU of reserveer vast voor STRAKS: de start van het
nieuwe schooljaar.
Bekijk alvast de trailer.
Lees meer...

TiS een TIP: DENK AAN JE PROJECTWEKEN DIT
NAJAAR
Neem NU vast een optie op 1 of meerdere van onze
voorstellingen!
STRAKS kun je ons lesmateriaal ook vinden in de
online omgeving van het Cultuurkaartdossier.

GEBRUIK JE CJP BUDGET!
Bij Theater in School kun je alle voorstellingen en
online programma’s betalen met de cultuurkaart.
Gebruik je cjp budget NU: wist je dat inplannen ook op
korte termijn kan?
Of STRAKS: kijk je liever verder vooruit? Reserveer
dan alvast je data voor het najaar.
Bijvoorbeeld de serie die we zelf maken:

>>>

>>>

MEMEDIA, MYLOVELIVE, WEMEDIA
Meer dan ooit bewegen we ons over de digitale
snelweg, presenteren we ons in Zoom en chatten we
zo snel als onze vingers kunnen typen.
Met MeMedia, MyLoveLife en WeMedia, worden
jouw leerlingen zich bewust van het eigen (online)
gedrag, leren ze de eigen en elkaars grenzen
verkennen en bewaken (hoever wil je, kun je, mag je
gaan) en kunnen ze zelf de online skills slijpen,
middels interactieve tips en trucs leren om zich online nog beter te profileren,
manifesteren en presenteren. Vraag ons naar de mogelijkheden om dit als 3-luik óf
als losse voorstellingen te boeken.

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA
Bekijk hier ons gehele aanbod
info@theaterinschool.nl - 023 5316222
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.

