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Raar eigenlijk, we zien alleen onze buitenkant,
maar bijna alles gebeurt van binnen.
-C. MackesyVOORSTELLINGEN VOOR BINNEN EN BUITEN
Waar je ook cultuur beleeft, uiteindelijk gebeurt er
altijd iets met de leerlingen van binnen.
Ons online aanbod staat online! Wij overleggen graag
wat voor jouw school op dit moment WEL mogelijk is.
Meer informatie...

DAYDREAMER - EENVOUDIG BINNEN
Fantaseren en veel plezier - dát kunnen we allemaal
gebruiken. In Daydreamer worden de twee werelden
van dromen en klassieke- en wereldmuziek
samengebracht tijdens een interactieve voorstelling
van 30 minuten.
Samen met acteur Steef Hupkes wordt er heerlijk op
los geassocieerd in deze slapstick op muziek.
Met lesmateriaal en voor alle leerjaren geschikt.
Lees meer...
BUBBEL VAN VRIJHEID - SPECTACULAIR BUITEN
Het schoolplein seizoen begint weer, dus lekker in de
buitenlucht.
Meer informatie...

NIET VERGETEN: OOK EENVOUDIG BINNEN
* EINDMUSICAL IN 1 DAG - IN DE GYMZAAL OF
AULA
Het kán! Er zijn nog maar een paar plekjes. Lees
meer...

Maak ons gek

* EIGEN TV PROGRAMMA MET ROB & EMIEL
Allerlaatste kans: 1 malige actie, superleuke online
interactieve show, met 60% korting! Boek voor 1 april.
en gun het je leerlingen!! Lees meer...

KEURMERK THEATER IN SCHOOL
LESMATERIAAL
Wist je dat veel van onze voorstellingen eigen
lesmateriaal hebben, met inleidende, kijk- en
verdiepende opdrachten?
Het lesmateriaal krijgt het keurmerk als het getoetst én
goed bevonden is door een team van docenten. Zij
toetsen of het materiaal aansluit bij één of meerdere
kerndoelen en of het goed werkt in een online
lesomgeving.
Zie je dit stempel? Dan weet je zeker dat het werkt.
Lees meer...
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 henrike@vanengelenburgtheater.nl toe aan uw adresboek.

