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WE ZIJN ER KLAAR VOOR:
de eindsprint van dit rare schooljaar!
Terugblik
Een schooljaar waarin we toch ruim 200 keer bij jullie over de drempel kwamen, live
of online en met registraties en lesmateriaal. Waar scholen met 1000 pc’s konden
inloggen bij de Magic Show van Rob&Emiel, jullie leerlingen Interactief Online een
voorstelling maakte met The Big Mo, we op afstand 75+1 jaar vrijheid konden vieren
en we in gymzalen speelden toen het in de theaters niet kon.
Theater zet je in beweging, meebewegen is óók bewegen
Verplaatsen, verplaatsen, verplaatsen…. Wat fijn dat het er naar uit ziet dat
verplaatsen niet meer nodig is en jullie leerlingen onze artiesten snel weer kunnen
treffen.
‘Meebewegen’ is óók bewegen. Dank jullie wel daarvoor.
Zoals je van ons gewend bent: hieronder dé TIPS van dit moment, én de
NuBoekenKorting-actie*!
Hartelijke groetjes, Femme Hammer, directeur
LAST CALL 22 juni 2021 voor de te gekke Magic
Show van Rob&Emiel. Ben je alles wat online is
beu? Maar zit er nog even niks anders op en wil je
tóch cultuur de school in halen en al je leerlingen laten
meedoen? 22 juni 2021, laatste plekken! Liever een
andere dag? Vraag naar de mogelijkheden.
Meer informatie...

OP LOCATIE in Friesland 30 augustus - 3 september
De kans om veilig op locatie in Friesland een
aansprekende opera-ervaring op te doen met de
klassieker Carmen! Combineren met een picknick en
kanotocht? Doen!!!
Te gek als introductiedag in het nieuwe schooljaar.
Meer...
PODIUM in de KLAS (PO)
Daydreamer – Laat leerlingen kennis maken met
klassieke muziek! Meer...
Zandtekenaar-Online als live stream of een doe-het-samen-met-je-leerlingenwerkblad, krijg je dé tips&trics om zelf ook te leren tekenen met zand. Meer...

VRIJHEID VIEREN MET 2 PROGRAMMA'S
Willem Junior staat dit najaar in de Nederlandse
theaters en jij kan er met je klas bij zijn. Liever op
school naar deze voorstelling? Dat kan! Vraag ons
naar de mogelijkheden.
Oorlogsgeheimen in 2022, het 10de seizoen
alweer van deze bejubelde jeugdvoorstelling. Ook
na 75 jaar vrijheid herdenken blijft het van belang
met elkaar de verhalen over WOII levendig te
houden. We komen naar school of spelen in het
theater en je ontvangt er bijpassend lesmateriaal
bij. Uit te breiden met een gastles van de zoon van
een van de Engelandvaarders.
INTRODUCTIEDAGEN (VO) Boek een
theatervoorstelling om je kersverse bruggers wegwijs
te maken bij jou op school, of start het schooljaar met
een theaterdag in verschillende disciplines, met
workshops en voorstellingen, voor alle leerjaren en
niveaus.
Meer informatie...

NuBoekenKorting-actie*
50,- bij 1 voorstelling
100,- bij 2 of meer voorstellingen

Boek vóór 10 juli 2021 en profiteer. Zo kun je nóg
meer cultuur de school in halen!
Plaats je boeking, en wéét dat indien het
onverhoopt toch weer anders is, wij altijd
meebewegen. We vinden een alternatief, of we
verplaatsen. #samenvoorcultuur
Nog cultuurkaartbudget van dit schooljaar?!
In juni en juli komen we graag nog bij jullie op school!
Check ook het cultuurkaartdossier, het Theater in School Lesmateriaal kun je
daar vinden!
*voorheen lente-actie, dit was korting op reeksen. Vanaf nu altijd korting tijdens de NuBoekenkorting-actie.
Bekijk hier ons gehele aanbod
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