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Met de klas naar
de Meervaart
SCHOOLVOORSTELLINGEN EN EDUCATIE

Aanbod Voortgezet
Onderwijs
Beste schooldirectie, leerkracht en cultuurcoördinator,
Hieronder vindt u het aanbod van de Meervaart voor het voortgezet onderwijs
in seizoen 2019 | 2020.

Het zijn voorstellingen die inspireren, verwonderen, oproepen tot discussie, amuseren
of verwarren. In seizoen 2019 | 2020 bieden we veelal openbaar toegankelijke voorstellingen aan, waarvoor u met uw leerlingen kunt reserveren. In een enkel geval
wordt een programma onder schooltijd aangeboden. Om het voorstellingsbezoek in
de Meervaart voor zowel de leerlingen als de spelers zo prettig mogelijk te laten
verlopen willen we u vragen rekening te houden met onderstaande informatie
over begeleiding en educatie.
Educatie

Bij elke voorstelling bieden we, in overleg met het gezelschap, voorbereiding en/of
verwerking aan, variërend van lesbrieven tot workshops en trajecten rondom de
voorstelling. Dit is een waardevolle toevoeging aan het voorstellingsbezoek en
bevelen wij dan ook van harte aan. Na inschrijving nemen we contact met u op
om de planning hiervan te bespreken.
Begeleiding bezoek Meervaart

Tijdens het voorstellingsbezoek rekenen we op 1 begeleider vanuit de school per 10
leerlingen. We nemen vooraf contact met u op en willen van de school graag een
contactpersoon op de voorstellingsdag.
Bij het bezoek aan de Meervaart geven de leerlingen hun jas af in de bewaakte
garderobe. Dit kost enige tijd, het is daarom van belang dat de leerlingen er een
kwartier voor aanvang van de voorstelling zijn.
Educatie rondom het aanbod aan vrije voorstellingen

Rondom voorstellingen in ons ‘vrije’ theateraanbod in de avonduren en de weekenden
zijn ook regelmatig interessante educatieve activiteiten. Achterin deze brochure lichten
we er een paar uit en gedurende het seizoen is hierover meer informatie beschikbaar.
Het volledige aanbod aan theatervoorstellingen vindt u op www.meervaart.nl.
Leerlingen hebben met hun cultuurkaart een korting van 25% op alle voorstellingen.
We bespreken hiervoor ook graag de mogelijkheden met u.
Kosten & inschrijven

De kosten van ons aanbod vindt u bij de betreffende voorstelling. U kunt uw interesse
kenbaar maken met een mail naar wdraaijer@meervaart.nl
Wij hopen dat er in bijgaand aanbod iets voor u bij zit en zien u graag komend seizoen
met uw leerlingen in de Meervaart.
Met vriendelijke groet,
Wendy Draaijer
Programmering
WDRAAIJER@MEERVAART.NL · 020 410 77 08

SPECIAL

DI 10 SEPT

Een zoen van
de leraar
DE KRACHT VAN / MEERVAART
PRODUCTIE

Filmmaakster Barbara den Uyl maakte 25 jaar geleden een intrigerend portret van Nederlands eerste
‘zwarte’ school. Gedurende een jaar filmde ze wat de
verandering van kleur betekende. Het was de school
die de eerste toekomstige managers, doctoren en
advocaten van de multiculturele samenleving mocht
opleiden. Het waren hoopvolle tijden waar we ons op
deze avond aan zullen spiegelen. Zijn we erop vooruitgegaan, zijn we slechter af of zijn de zorgen van toen
en nu van alle tijden?
DE KRACHT VAN

Nieuw-West is continu in beweging, bloeit en
wordt veelal als eerste geconfronteerd met sociaal
maatschappelijke ontwikkelingen. Het stadsdeel is het
laboratorium van de grootstedelijke samenleving.

Met ‘DE KRACHT VAN’-programma’s houdt de
Meervaart actuele, urgente en relevante
ontwikkelingen tegen het licht. Het zijn avonden
die met een mix aan kunst, cultuur, historisch besef,
maatschappelijk debat en (sociale) wetenschap
reageren op het Amsterdam van nu.
We doen dat vanuit ons culturele hart met oog voor de
menselijke maat. ‘DE KRACHT VAN’ wordt gemaakt
met uiteenlopende theatermakers, kunstenaars,
maatschappelijke instellingen en jongerenorganisaties
i.s.m. Eigenwijks, Fonds ZOZ en Young Amsterdam.
Dit seizoen staan o.a. ‘Een zoen van de leraar’, de
verkiezing jongerenburgemeester Amsterdam en
stadsgesprekken met prominenten op het
programma.

SPEELDATUM
LEEFTIJD EN NIVEAU
DUUR VOORSTELLING
KOSTEN 		

DINSDAG 10 SEPTEMBER 2019, 19;30 UUR
KLAS 3 T/M 6, ALLE NIVEAUS
± 100 MINUTEN
€ 7,50 PER LEERLING

THEATER

TRY-OUT

WO 18 SEPT

Pie in the sky
BOOST PRODUCTIES

Drie oersterke acrobaten zoeken de
grenzen op van wapperende en met
lucht volstromende objecten. Deze
groeiende omgeving is de speelruimte
van een muzikant, die aanvullende
kracht in het schouwspel blaast met
ventilatoren, luchtbuizen en ventielen.
Op zoek naar nieuwe verhoudingen tussen mens,
materiaal en muziek, worden de spelers telkens
weer uitgedaagd de meest inventieve oplossingen
te verzinnen en zo de zwaartekracht te tarten.
Weten de acrobaten zich een weg te banen door deze
bijzondere wereld, of blijkt dat te mooi om waar te
zijn? Aan hun halsbrekende toeren en het muzikale
offensief zal het zeker niet liggen.
Pie in the Sky is een indrukwekkend acrobatisch
beeldverhaal vol adembenemende trucs waarin het
draait om veerkracht en vertrouwen; vertrouwen in
jezelf, vertrouwen in elkaar en vertrouwen in je omgeving die geen moment hetzelfde is.

Boost Producties is één van de belangrijkste verkenners op het gebied van het nieuwe circus in
Nederland. In alle voorstellingen zijn het fysieke lef,
het onderlinge vertrouwen en het ontdekken van
grenzen in de mens en de omgeving terug te vinden.
Boost Producties kenmerkt zich door een versmelting
van toneelbeeld, acrobatiek en theater.
Regie: Lennie Visser · Choreografie: Hans Tuerlings ·
Acrobaten: Marieke Thijssen, David Mupanda,
Wilko Schütz.

SPEELDATUM

WOENSDAG 18 SEPTEMBER 2019, 19.30 UUR
(IN OVERLEG OVERDAG MOGELIJK)
LEEFTIJD EN NIVEAU
KLAS 1 T/M 6, ALLE NIVEAUS
DUUR VOORSTELLING
60 À 70 MINUTEN
KOSTEN 		
€ 10,- PER LEERLING

FILM & EDUCATIE

DATUM IN OVERLEG

A KISS
BLACK SHEEP CAN FLY

A KISS is een film met actuele thema’s die op een
zowel humorvolle en luchtige als serieuze en
aandachtige manier zijn verbeeld.
In de film zie je de hoofdpersoon, de 12-jarige Syrische
Abdi die tot over zijn oren verliefd wordt op de 15jarige Leyli. De setting waarin dit liefdesverhaal zich
afspeelt is in een AZC. De grote mate van onzekerheid
waarin de jonge mensen in deze film leven, beïnvloed
de manier waarop ze in het dagelijks leven staan,
maar is tegelijkertijd ook juist niet van invloed op het
universele gevoel van vriendschap en liefde.
Een belangrijk aspect van A KISS is de poging om
mensen met een vluchtelingenachtergrond te humaniseren. De makers van A KISS hebben zelf in een
AZC gewoond en ook een groot gedeelte van de cast is
ervaringsdeskundige op dit gebied. Hierdoor geeft de
film een unieke en authentieke inkijk in het alledaagse
leven in een AZC.
A KISS wil zo bijdragen aan een beter begrip over en
weer tussen asielzoekers enerzijds en de Nederlandse
samenleving anderzijds. Een film die verbinding zoekt.
Het filmbezoek in de Meervaart is inclusief
een nagesprek.

SPEELDATUM			
IN OVERLEG, HELE SEIZOEN
LEEFTIJD EN NIVEAU 		
KLAS 1 EN 2, ALLE NIVEAU’S
DUUR FILM IN DE MEERVAART 60 MINUTEN
(FILM INCLUSIEF NAGESPREK)
KOSTEN FILM IN DE MEERVAART € 10,- PER LEERLING
WEBSITE			WWW.BLACKSHEEPCANFLY.NL

A KISS is bekroond door het Cinekid Festival als ‘Beste
Korte NL Film 2018’ en op het prestigieuze New York
International Childrens Film Festival (het grootste in zijn
genre van Noord-Amerika) heeft het de publieksprijs voor ‘Beste korte film 2019’ gewonnen.

A Kiss op school

Het is mogelijk de film op school te vertonen in
combinatie met een educatieprogramma op school.
Bij dit educatieprogramma wordt inzicht gegeven
in de situatie van de personages van de film. Bij deze
inzichten ligt de nadruk op de overeenkomsten tussen
de jonge mensen in A KISS en de jongeren in de klas.
In de bijbehorende workshop komt een externe docent
naar school die in 2 uur tijd de leerlingen:
 voorbereid op het kijken van de film
 de film samen met hen kijkt
 samen met hen hierop reflecteert
De werkvormen zijn niet alleen een gesprek maar ook
actievere opdrachten en onderzoeken. De nadruk ligt
op wie de leerling zelf is en hoe zich dit verhoudt tot
de film A KISS.

DE KOSTEN VAN DIT PROGRAMMA OP SCHOOL:
AFNAME FILM + LESBRIEF € 350,- EURO
(MAX 200 LEERLINGEN),
KOSTEN WORKSHOP € 220,- PER KLAS
(MAX. 28 LEERLINGEN)

THEATER

MA 14 OKT

Melk & Dadels
DARIA BUKVIC / ROSE STORIES

Een zelfbewuste inkijk
in de Marokkaans-Nederlandse
cultuur die niet eerder is vertoond.

You think you know, but you have no idea.
“Met Melk & dadels borduurt Daria Bukvić, in samenwerking met productiebedrijf Rose Stories,
schrijver Tofik Dibi en een uitmuntende cast, voort op
de succesformule van Nobody home. Het levert een nog
scherpere voorstelling op die door de zorgvuldige opbouw
de vinger op de zere plek weet te leggen.”
– Theaterkrant 

‘It’s a man’s world’ is wat veel mensen denken over de
Marokkaanse gemeenschap. Deze voorstelling met
rauwe, persoonlijke en speelse getuigenissen van de
vier jonge Marokkaans-Nederlandse actrices zal daar
voorgoed verandering in brengen. Hun verhalen zijn
hard en duidelijk over de pijn en zacht en kwetsbaar
over de vreugde in de Marokkaanse én Nederlandse
cultuur.
“Telkens als ik een open gesprek voer met een Marokkaans-Nederlandse vrouw die mijn pad kruist, raak
ik overweldigd. Hun verhalen zijn altijd zo intens; of
ze nou afkomstig zijn van mijn moeder, mijn tantes,
nichten, vriendinnen of toevallige voorbijgangers.
Iedere keer denk ik: wat zou het toch veel kunnen
betekenen als deze verhalen ongecensureerd hun weg
naar het publiek zouden vinden.”, Tofik Dibi

“Een voorstelling met een warm kloppend hart. Die moest
worden gemaakt en moet worden gezien.”
– NRC Handelsblad 
Concept & Regie: Daria Bukvic · Tekst & Research:
Tofik Dibi · Tekst & Spel: Soumaya Ahouaoui, Kyra
Bououargane, Fadua El Akchaoui, Nora El Koussour.

SPEELDATUM		
MAANDAG 14 OKTOBER 2019, 10.00 UUR
LEEFTIJD EN NIVEAU
KLAS 3 T/M 6, ALLE NIVEAU’S
DUUR VOORSTELLING
90 MINUTEN
KOSTEN 				
€ 10,- PER LEERLING
WEBSITE		
WWW.MELKENDADELS.NL

DANS

WO 29 T/M VR 31 JAN

ZIEL | ROUH

ICK AMSTERDAM &
AMSTERDAMS ANDALUSISCH
ORKEST

In Ziel of Rouh (het Arabische woord voor ‘ziel’) gaan
twee uiteenlopende disciplines de confrontatie aan:
muziek uit Al-Andalus en hedendaagse dans botsen,
schuren, zoeken en vinden elkaar in deze voorstelling.
Een nieuwe beleving ontstaat wanneer hedendaagse
dans en de muziek van het Amsterdams Andalusisch
Orkest elkaar ontmoeten. Twee disciplines, twee
beschavingen, twee denkkaders, twee tradities; maken
samen een som die ver boven de simpele optelling
uitstijgt.

“Zodra de ademhaling van de performers synchroniseert,
ontstaat één kloppend hart.”
– NRC Handelsblad 
“Fascinerend, hypnotiserend en perfect in balans.”
– Scenes 
Concept & regie: Emio Greco & Pieter C. Scholten ·
Muziek: Amsterdams Andalusisch Orkest ·
Compositie: Abderrahim Semlali · Dans: Dansers ICK.

Ziel is een drieluik waarin drie choreografen werken
met elk een andere stroming uit het repertoire: de
tarab, de sufi andalusi en de Chaabi andalusi.

SPEELDATUM 		

WOENSDAG 29 T/M VRIJDAG 31 JANUARI
2020, 13.00 UUR
LEEFTIJD EN NIVEAU
KLAS 1, ALLE NIVEAU’S
DUUR VOORSTELLING
70 MINUTEN
KOSTEN 			
€ 10,- PER LEERLING
MEER INFORMATIE
WWW.ICKAMSTERDAM.COM

THEATER

TRY-OUT

DO 27 & VR 28 FEB

Jihad van
liefde

MEERVAART PRODUCTIE I.S.M.
AMSTERDAMS ANDALUSISCH
ORKEST

Jihad van Liefde is een muzikaal verhaal, gebaseerd op
het gelijknamige boek. David Van Reybrouck tekende
daarin het aangrijpende verhaal op van Mohamed El
Bachiri. Deze metrochauffeur uit het Belgische Molenbeek verloor zijn grote liefde en moeder van zijn drie
kinderen bij de terreuraanslag in de Brusselse metro
op 22 maart 2016.
Gespeeld door acteur Mohammed Azaay, is Jihad van
Liefde een rauwe, muzikale en inspirerende voor-

stelling over een gewone man die – getroffen door
het noodlot – zichzelf tot een haast bovenmenselijke
gedachte dwingt. Een man die haat bestrijdt met liefde en menselijk blijft terwijl hem iets onmenselijks is
aangedaan. Een bijzonder verhaal over liefde, pijn
en verzoening.
Spel: Mohammed Azaay · Regie: Eran Ben Michaël
(George & Eran Producties) · Muziek: Amsterdams
Andalusisch Orkest.

SPEELDATUM 		

DONDERDAG 27 & VRIJDAG 28 FEBRUARI
2020, 20:30 UUR
LEEFTIJD EN NIVEAU
KLAS 4 T/M 6, HAVO/VWO
DUUR VOORSTELLING
80 À 90 MINUTEN
KOSTEN 				
€ 10,- PER LEERLING
MEER INFORMATIE
WWW.JIHADVANLIEFDE.NL

THEATER

DATA IN OVERLEG

MEI

KENNETH HERDIGEIN

“Kenneth is een taal ontdekker. Wat staat er precies?
Hoe wordt het gesproken en hoe trekt hij het publiek
mee in deze taal. Het begon voor hem op de MAVO
in Amsterdam -West. Het geluk van een goede leraar
Nederlands. Niks was hem te veel. Hij liet ons jongetjes uit diverse culturen kennis maken met
Shakespeare. Ik kan nog wakker worden en de tekst
uit de Midzomernachtsdroom citeren”. Met deze
voorstelling geeft Kenneth dit enthousiasme graag
weer door aan nieuwe generaties.

Een nieuwe Lente en een nieuw Geluid.
Deze eerste zin uit het beroemde gedicht “Mei” van
Herman Gorter is de rode draad in het nieuwe luchtige theaterprogramma van Kenneth Herdigein.
Wie kent hem niet deze eerste zin van het beroemde
gedicht van Herman Gorter. Acteur/theatermaker
Kenneth Herdigein ontmoet zijn voorouders, dus
ook Herman Gorter en selecteerde fragmenten uit
het beroemde gedicht voor een lichtvoetige voorstelling. Kenneth Herdigein is gefascineerd door MEI, hij
noemt het gedicht een moderne vertelling, een epos,
maar ook een rap.

Spel: Kenneth Herdigein · Eindregie: Hans Man in ’t Veld
(o.a. WerktTeater).

Via dichters uit zijn geboorteland Suriname en grote
voorbeelden uit zijn leven, krijgt Kenneth samen met
het publiek inzicht in zijn literaire dna. Dat gaat terug
tot aan de Hollandse dichters uit de negentiende
eeuw.
SPEELDATUM 		
LEEFTIJD EN NIVEAU
DUUR VOORSTELLING
KOSTEN 		

IN OVERLEG, MEI 2020
KLAS 4, ALLE NIVEAU’S
60 MINUTEN
€ 10,- PER LEERLING

Educatie op maat
MEERVAART STUDIO

Naast voorstellingen ontwikkelt de Meervaart ook
educatieve projecten op maat. Variërend van
langlopende educatietrajecten op school tot kortlopende workshops of workshopseries in Meervaart
Studio. Meervaart Studio biedt diverse creatieve
workshops en projecten op maat in hedendaagse kunstdisciplines als dans, film, digitale muziek en theater
desgewenst in combinatie met voorstellingsbezoek.
Naast onderstaande projecten bieden wij ook maatwerk. We nemen graag de mogelijkheden met u door.
Project Wereldverhalen				

Kunstbende Noord-Holland

dans, dj, expo, fashion, film, muziek, taal en theater
Kunstbende is dé landelijke wedstrijd voor jong
talent in verschillende kunstdisciplines. Kunstbende
Noord-Holland zet zich ieder schooljaar in om aanstormend talent van 13 t/m 18 jaar een professioneel
podium te bieden in de Meervaart. Kunstbende
Noord-Holland heeft een aansprekend programma
voor scholen, dat varieert van een eenmalige workshop tot een langer traject. Zo kunnen scholieren op
school kennismaken met Kunstbende en zelf een act
voorbereiden.

In samenwerking met Wereldtheater bieden we een
leerlijn Wereldverhalen voor de eerste drie leerjaren
van het VMBO. Het programma belicht de rijkdom
van verteltradities uit verschillende culturen. Leerlingen ontwikkelen de vaardigheden om hun eigen,
hedendaagse vertelvormen te ontdekken en vorm te
geven in verschillende media. Het aanbod bestaat uit
een serie dramalessen (1e jaar), een serie workshops in
diverse hedendaagse en traditionele vertelvormen (2e
jaar) en het maken van een eigen voorstelling (3e jaar).

SPEELDATUM
LEEFTIJD EN NIVEAU
MEER INFORMATIE

IN OVERLEG
VANAF 12 JAAR, ALLE NIVEAU’S
MEERVAART STUDIO,
KAYLEIGH BOUMEDYAN
KBOUMEDYAN@MEERVAART.NL / 020-4107429

Een greep uit
de overige
mogelijkheden

EDUCATIE OOK MOGELIJK RONDOM...
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2019
FLIP NOORMAN ZINGT LEONARD COHEN
FLIP NOORMAN

Na het overlijden van Cohen in 2016 bracht Flip
Noorman eenmalig een hommage aan zijn grootste
inspiratiebron in Paradiso. Na vele verzoeken om het
toch niet bij die ene keer te laten is hij gezwicht om
het programma nu ook in het theater te brengen.
Bijgestaan door zijn voltallige band “De Noormannen”
of in trio bezetting brengt hij nu zowel de originele
liedjes van de meester als een aantal vertalingen van
zijn eigen hand. Kleinkunst-goeroe Jacques Klöters
jubelde erover: “Leve Flip Cohen”.
Educatie

Er wordt een lespakket aangeboden aan scholen voor
het vak CKV, met als hoofdzaak ‘Poëzie in Popmuziek’.
Het doel hierin is om de jeugd kennis te laten maken
met populaire genres waarin niet wordt geschuwd om
complexiteit te omarmen en zal starten bij de liedteksten van Bertold Brecht en eindigen bij de raps van
Kendrick Lamar. Met behulp van deze lessen wordt
getracht om de leerlingen het theater in te krijgen
voor een andere kennismaking met het werk van
Leonard Cohen.

DONDERDAG 12 DECEMBER 2019
GUILTY UNTIL PROVEN (14+)
ORKATER/SIR DUKE

“Wie bepaalt wanneer iemand schuldig is? De publieke opinie, de rechter of laat je je leiden door je eigen
perspectief?” Orkater/Sir Duke maakt met Guilty until
proven een voorstelling vanuit een fascinatie voor
onze bewuste en onbewuste vooroordelen en verwachtingspatronen. De voorstelling is een eigentijdse,
muzikale bewerking van de whodunnit klassieker
Murder on the Oriënt Express van Agatha Christie.
Educatie

Guilty until proven sluit goed aan bij vakken als
Maatschappijleer, Engels, CKV Drama en Muziek. Bij
de voorstelling is een begeleidende lesbrief te verkrijgen, waarmee de leerlingen in klas alvast aan de
slag gaan met de thematiek. Ook is er in overleg een
workshop met de makers zelf te boeken.
In een begeleidende lesbrief wordt de klas op een
uitdagende manier geconfronteerd met stereotyperingen en hokjesdenken. Zo is er een online test die
in klas kan worden gedaan (of als thuiswerkopdracht),
speloefeningen voor in de klas en een mogelijke
schrijfopdracht. Ook is er een miniquiz, die de leerlingen kunnen beantwoorden via hun telefoon vlak voor
aanvang. Hiervoor hoeft alleen een link rondgestuurd
te worden naar de leerlingen. Deze is ook los van de
lesbrief te gebruiken.
De workshop vertrekt vanuit hetzelfde concept. Nita
Kersten, Dionne Verwey, Francesca Pichel en Gery
Mendes hebben veel leservaring en gaan door middel van fysieke en muzikale speloefeningen op zoek
naar de onbewuste vooroordelen van leerlingen. De
klas krijgt de opdracht een personage te ontwikkelen waaraan een onverwachte twist of achtergrondverhaal moet worden gegeven. Door personages te
maken die voorbij je verwachtingspatroon reiken,
leert de klas met een nieuwsgierige blik naar elkaar
en de mensen om hen heen te kijken. De workshop is
een combinatie van een (filosofisch) gesprek en een
spelworkshop, waarbij muziek aan bod komt.

ZONDAG 02 FEBRUARI 2020
KIEM
CONNY JANSSEN DANST

VRIJDAG 27 MAART 2020
FABEL (14+)
ORKATER

In Fabel komen alle krachten van Orkater samen.
Samen met de blazers van K.O. Brass zal een grote
cast van musicerende acteurs en actrices zich wagen
aan een iconisch en elementaire epos. Een gruwelijke
montage van sprookjes, dieren en enorme decorstukken. Een kleurrijke, gewelddadige en speelse wereld
gespeeld in gigantische dierenkostuums en met
bizarre maskers.
Educatie

De voorstelling leent zich perfect voor een doelgroep
vanaf 14+. De voorstelling sluit aan bij vakken als CKV,
Geschiedenis, Literatuur, Nederlands en Muziek. De
educatie van deze voorstelling is beschikbaar op aanvraag.
Het is mogelijk om een maakproces van dichtbij te
volgen: de deur van het repetitielokaal staat open.
De makers zijn ook allen gedreven in het maken van
muziektheater en vertellen hier graag over. In het
repetitielokaal, maar ook in de klas. Ook is het
mogelijk om een workshop van een theaterdocent
te boeken.

KIEM gaat over groeikracht en levensdrift. Over het
gevecht te willen ontsnappen aan dat wat je tegenhoudt, over de drang om uit te breken. Het lichaam vol
te zuigen met verse lucht om met hernieuwde energie
ongekende mogelijkheden te kunnen omarmen.
Het werk van Conny Janssen werd veelvuldig onderscheiden en is te zien op diverse festivals. Daarnaast
is Conny Janssen Danst een broedplaats voor jong talent. Zowel jonge dansers als jonge dansmakers krijgen
de kans zich binnen de professionele omgeving van
het gezelschap te ontwikkelen. Het gezelschap is hiermee een belangrijke ambassadeur van moderne dans.
Educatie

Conny Janssen Danst heeft een nieuwe – en vooral
ontzettende leuke – educatie-app gelanceerd voor
middelbare scholieren die een voorstelling komen
bezoeken: de DANSMAAKTOOL.
Door gebruik van de app worden leerlingen op een
interactieve manier – met behulp van hun telefoon –
de maker van hun eigen dansvoorstelling. De DANSMAAKTOOL zit boordevol toegankelijke opdrachten
en grappige animaties. Veel elementen die bij het
maken van een voorstelling komen kijken, zoals het
creatieve proces, de muziek, het toneelbeeld en de
dans komen voorbij. Ook is er ruimte om zelf te bewegen. Leerlingen worden dus op verschillende vlakken
uitgedaagd om hun creatieve mogelijkheden te onderzoeken. En de ervaring leert dat voorstellingen van
Conny Janssen Danst voor middelbare scholieren een
uitstekend middel zijn om op een creatieve manier
naar cultuur te kijken!
Ook komt er een lesbrief beschikbaar die is te gebruiken voor verschillende niveaus en leeftijden. Het is
bedoeld als voorbereiding voorafgaand aan de voorstelling die de leerlingen gaan bezoeken, maar kan ook
als algemeen lesmateriaal gebruikt worden om een
dansgezelschap en de organisatie van een voorstelling
te leren kennen.

DONDERDAG 2 T/M ZONDAG 5 APRIL, 12 EN 13 JUNI 2020
SYZYGY (15+)
JAKOP AHLBOM COMPANY

In SYZYGY geeft de Jakop Ahlbom Company vorm
aan menselijke en emotionele thema’s rondom het
machtigste maar ook het meest kwetsbare dat we
bezitten: het lichaam. Hoe hebben cultuur en media
invloed op ons zelfbeeld, en kunnen we omgaan met
verandering? Hoe ver kan maakbaarheid gaan, en
wat is schoonheid?
In deze voorstelling met vier vrouwelijke performers
is het lichaam als instrument weliswaar leidend, maar
net als in het andere werk van Ahlbom wordt er een
spannend spel gespeeld met surrealisme en transformatie.
Educatie

In een 1,5 tot 2 uur durende theaterworkshop worden
de thema’s uit de voorstelling aangeboden. Hoe
hebben cultuur en media invloed op ons zelfbeeld, en
kunnen we omgaan met verandering? Hoe ver kan
maakbaarheid gaan, en wat is schoonheid? Diverse
spelopdrachten dagen de deelnemers uit om de antwoorden om te zetten in theatrale beelden.

