Bekijk de webversie

KANT EN KLAAR VOOR
IN HET MAGISTER
Wil jij jouw leerlingen dé gouden tip
geven om een voorstelling te bezoeken
in het theater die aansluit bij de
alledaagse thema’s en een inkijkje
geeft in de invloeden van het koloniale
verleden? Stuur hen deze info dan
door!

Voor leerlingen
Naar Paramaribo – voorstelling in het theater
Naar Paramaribo is een swingende politieke komedie waarin, tussen alle roze
praatjes en gezelligheid door, harde noten worden gekraakt over vrijheid,
verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid.
"Eigenzinnig, actueel theater dat onze cultuur een (lach)spiegel voorhoudt. Verbaal
en fysiek, poëtisch en banaal, toegankelijk en “queer”. Naar Paramaribo is een
indrukwekkende voorstelling waarbij aan het einde de drie personages in een
kronkelig en toch strak bewegingsstuk, vormgeven aan hun vriendschap, ondanks
de botsingen. IJzersterk."
[theaterkrant]
Zie onder de foto de lijst met theaters en klik om een kaartje te boeken in het
theater bij jou in de buurt.

Speellijst Naar Paramaribo
Datum

Tijd

Wo 3-nov

20:30

Vr 05-nov 20:30
Di 09-nov 20:00
Wo 10-nov 20:00
Di 16-nov

20:30

Wo 17-nov 20:30
Do 20-jan 20:30
Vr 21-jan

20:30

Wo 30-mrt 19:30
Do 31-mrt 19:30
Juni 2022*
Do 9 juni

20:30

Theater
Theater ins
Blau
Concordia
Theater Kikker
Theater Kikker
Theater
Peeriscoop
LUX
Mimik
Theater
Bellevue
Bijlmerpark
Theater
Bijlmerpark
Theater
Corrosia
Theater, Expo
& Film
Korzo

Plaats

Regulier tariefCJP tarief

Leiden

21,-

15,50

Enschede
Utrecht
Utrecht

17,50
18,18,-

14,- (groepskorting)
14,- (groepskorting)

Gorinchem 19,50
Nijmegen
Deventer

19,21,-

Amsterdam 19,50

10,50
20,12,-

Amsterdam
Amsterdam
Almere

10,-

7,50

Den Haag

Voor docenten
Workshop bij de voorstelling
met als belangrijkste thema's Identiteit & Diversiteit
Naar Paramaribo van De Gemeenschap
En ben je queer?
Dat maakt niet uit...
Men heeft er vrede mee.
Die liefde is daar heel gewoon
Je volgt je hart – dat is OK
Deze workshop is ter voorbereiding op individueel bezoek door jouw leerling aan de
voorstelling Naar Paramaribo in het theater bij jou in de buurt.
(klik hier voor de speellijst)
De workshop kan ook zonder de voorstelling geboekt worden, en haakt aan bij
thema's als identiteit en diversiteit, hoe kan ik zijn en uitdragen wie ik ben?
VOLG ONS OOK OP SOCIAL MEDIA

Bekijk hier ons gehele aanbod (online en live)
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 info@henriekfabriek.nl toe aan uw adresboek.

