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VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA

Het verleden en de toekomst zijn illusies
die alleen in het heden bestaan.
-A. WattsVOLGENDE WEEK GAAN BASISSCHOLEN WEER
OPEN >

BESTEED JE
CULTUURBUDGET!

Wat was is geweest en wat komen gaat is onduidelijk.
Leef nu! Bekijk ons aanbod en geef je geld uit.
Dus boek nu! Alle voorstellingen kunnen op korte
termijn worden ingepland, ook binnen de (nog steeds
geldende) maatregelen.
Meer informatie...
MUSICAL IN 1 DAG (PO)
Het is bijna weer zo ver de Groep 8 Eindmusical!
Gaat dat nog lukken? Met onze begeleiding ontzorg je
alle docenten. Onze begeleidde Musical De Wolf en
de 8stegroepers van 2021 heeft nu nóg meer liedjes,
vlogjes en dansjes. De scholen die het vorig jaar
deden hebben het teruggeboekt, 'omdat het goed en
leuk was en wij als docenten volledig werden
ontstressed'. Dat zegt genoeg!
Lees meer...
DIGITAAL ONLINE CULTUUR ERVAREN MET THE
BIG MO (VO-MBO)
Eenvoudig online cultuur live bij jou in de klas!
Publiek denkt mee, vanuit de klas, en maakt zo samen
met de acteurs van The Big Mo ter plekke de
voorstelling.
De aula, de gang, het klaslokaal, of zomaar ergens
buiten - online is het mogelijk!
Meer informatie...
THE OTHER - EEN OPERAFILM OVER
ONVERDRAAGZAAMHEID (VO 15+)
The Other is een operafilm met lesbrief én debat.
Maak kennis met opera, kunstgeschiedenis en stel
jezelf de vraag: wat is waar en wat is fake?
Meer informatie...

WAAROM MOEILIJK DOEN ALS HET MAKKELIJK
KAN?
Zandtekenaar, een sprookje en workshop (PO)
Willem Junior, muzikale voorstelling over onze
vaderlandse geschiedenis! (VO)
Oorlogsgeheimen, een klassieker inmiddels nu ook
als theaterregistratie online. (PO en VO)
Rob&Emiel, je eigen TV show (VO)

Bekijk hier ons gehele aanbod
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.

