Bekijk de webversie

Onderwijs in
Theater in
Onderwijs
Opera Spanga speelt
CARMEN
op locatie voor scholen

Aansprekende opera-ervaring voor
bovenbouw basis- en onderbouw
voortgezet onderwijs

Jonge mensen op het toneel spelen jonge mensen van
vlees en bloed. Leerlingen identificeren zich gemakkelijk
met de jonge cast.
Jouw leerlingen kunnen met deze Carmen op locatie een
aansprekende opera-ervaring opdoen!!!
Speciaal voor scholieren is er een belevingsprogramma dat
zich richt op de jonge bezoekers in schoolverband.
Het terrein is ruim en daardoor geschikt voor het ontvangen
van grote groepen. De aankleding in creatieve, zomerse sfeer
nodigt uit tot anders denken en doen; het ‘boerenland’ geeft
een gevoel van ruimte en vrijheid.
Boek het nu meteen door te bellen met Femme:
06-24511211 DOEN!
Mogelijkheden tot een compleet uitje
De prachtige locatie van Opera Spanga ligt aan een van de mooiste natuurgebieden van
Nederland; De Weerribben. Dit natuurgebied biedt mogelijkheden tot vaar- en
kanotochten. Ook kan er op de locatie gezwommen worden en kun je picknicken aan het
water.
Doelgroep
VO- en MBO- onder en bovenbouw, tevens geschikt voor groep 8.
Er is plek voor 100 à 150 leerlingen per voorstelling.
Data
30 augustus 13.30 uur
31 aug t/m 3 september 11 uur en 13.30 uur
Lees meer...
THEATER IN SCHOOL is het impresariaat van Stichting OTO (ANBI).
OTO geeft scholen en educatieve instellingen advies over theatervoorstellingen die spelen in school en in
schouwburgen. Daarnaast geeft OTO uitvoering aan productiemanagement en voert actief promotie voor
theater als educatief medium.

Bekijk hier ons gehele aanbod

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA
Stichting OTO / Theater in School - Postbus 97 - 2080 AB Santpoort-Zuid - 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.

