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DEZE ZOMER
BESTAAT TIS
15 JAAR

en 5 jaar als stichting OTO met ANBI status !

Femme Hammer over Theater in School aan het
einde van dit bijzondere jaar en de jubilea:
"Op de drempel van de zomer merken we dat er
steeds meer mogelijk is. Ook de aanvragen voor na
de zomer stromen binnen, en daar zijn we heel blij
mee!
In het afgelopen schooljaar zijn diverse online
programma’s ontwikkeld en deze kunnen en zullen we
behouden, omdat het heel goed samengaat met onze
voorstellingen bij jou op school.
Een hybride voorstelling, ofwel een mix van Live en Online, levert
mogelijkheden als er toch nog leerlingen noodgedwongen thuis zijn, óf het biedt
kansen om met de hele school deelgenoot te zijn van een (grootse) voorstelling.
Ook hebben we werkbladen ontwikkeld (zoals bij WeMedia- VO en De
Zandtekenaar- PO), zodat jouw leerlingen in de klas met tips van de prof zelf ruimte
kunnen geven aan hun eigen culturele talent.
Bel ons en laat ons meedenken over de invulling van een programma voor het
komende schooljaar. Want ook een carrousel van diverse activiteiten (als
onderdeel van je projectweek, voor meerdere leerjaren, over een bepaald thema of
ter kennismaking met een mix aan disciplines) is echt een bewezen goed
concept. Start de dag met een voorstelling op het schoolplein, De Bubbel van
Vrijheid, over wat beperkte bewegingsvrijheid met je doet. Bekijk in de school
Willem Junior, over de Vaderlandse Geschiedenis en hoe vrijheid daar een
historisch kader krijgt, en sluit af met MeMedia, hoe vrij beweeg jij je online?
Kortom het jaar was moeilijk en soms ook keihard, maar er zijn ook mooie dingen
uit geboren die we anders nooit gemaakt zouden heben. Doe er je voordeel mee als
docent!
Nog een paar weken om alvast iets in te plannen voor na de zomer en daarna is het
vakantie. Ik spreek je graag nog even!
Hartelijke groeten,
Femme Hammer (theatereducatie-specialist TIS)
HYBRIDE: DAYDREAMER
Breng je dagdroom tot leven - een must-do voor elke
leerling, maar óók heel geschikt voor een
docententeam, zodat je daarna met het werkblad zelf
aan de slag kunt met de leerlingen.
Meer informatie...

HYBRIDE: CARMEN of THE OTHER
Laatste kans, nog 2 plekjes voor Opera Spanga!
Combineer de WereldOpera Carmen met een
kanotocht op de Weerribben, en begin het nieuwe
schooljaar zoals je nooit eerder deed!
Of bekijk hun Opera film: The Other

GOUDEN TIP
Zet je NPOgeld in voor het sociaal emotioneel welzijn
van je leerlingen. Cultuur helpt enorm bij het
wegwerken van achterstanden op dat gebied.
Meer informatie...

Bekijk hier ons gehele aanbod

VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA
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