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Primair onderwijs

Logica brengt je van A naar B
verbeelding brengt je overal
Met de klas naar de Amsterdamse Theaters
Voor u een boekje vol inspirerend theater- en dansaanbod speciaal gemaakt voor het Primair Onderwijs.
Voorstellingen om bij weg te dromen, actieve workshops en oneindig veel ideeën die u zelf met uw klas
kunt uitvoeren als voorbereiding op de voorstellingen.
Alle programma’s hebben we overzichtelijk op een rij
gezet per theater en achterin het boekje vindt u een
schema waarin u ziet hoe de programma’s aansluiten op leerdoelen en de leerlijnen uit het basispakket
kunst- en cultuureducatie.
Gratis vervoer met Cultuurbus en - boot
Het primair onderwijs van Amsterdam mag gratis
gebruik maken van de Cultuurbus en - boot wanneer
zij een voorstelling of workshop bezoekt die aansluit
bij de leerlijn uit het Basispakket kunst- en cultuur
educatie. Kijk op www.cultuurbusamsterdam.nl voor
meer informatie.

Aansluiten op uw onderwijs
Wij bespreken graag met u hoe uw onderwijs en ons
aanbod elkaar kunnen versterken. De meeste van
ons ontwikkelen in het kader van het Leerlijnenlab
ook leerlijnen theater in samenspraak met de school.
Deze leerlijnen worden gefinancierd via de regeling
Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor
Cultuurparticipatie. We nodigen u van harte uit om over
uw wensen met ons in gesprek te gaan. Onze contactgegevens vindt u achterin het boekje.
Online inschrijven
Dit jaar kunt u voor het eerst online inschrijven voor
alle projecten en voorstellingen die er in dit boekje
staan. Bij elke instelling staat er een link geplaatst
op de website waarmee u direct kunt inschrijven:
amsterdamsetheaters.plannedculture.nl
We wensen u en uw leerlingen een inspirerend schooljaar!
Bijlmer Parktheater, Theater de Meervaart,
Jeugdtheater De Krakeling, De Toneelmakerij,
Podium Mozaïek, Stadsschouwburg Amsterdam

Met dank aan onze collega’s van de Alliantie Muziekeducatie Amsterdam die met de uitgave Met de klas naar de Amsterdamse muziekpodia
een voorbeeld zijn voor de uitgave Met de klas naar de Amsterdamse theaters.
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Met kwaliteitsvoorstellingen en culturele
diversiteit als uitgangspunt en inspiratie
bron leggen we een link naar de ver
schillende leerlijnen van het Basispakket
Cultuureducatie. Bij meerdere voorstel
lingen is een lespakket beschikbaar dat
aansluit op een verwante kunstdiscipline.
Beeldende kunst en muziek maken zo deel
uit van een interdisciplinaire benadering
van kunsteducatie. Het Bijlmer Parktheater
heeft ook interessante projecten Op Maat
die geboekt kunnen worden.

De Krakeling is hét jeugdtheater voor alle
Amsterdamse kinderen!
Bij De Krakeling staat een bezoek aan de
voorstelling centraal. In de omkaderende
lessen laten we de leerlingen kennis
maken met (thema’s uit) de voorstelling.
Tijdens deze lessen op school dagen we
kinderen uit hun blik te verruimen en staan
plezier, verbeeldingskracht, kijken, luisteren en reflecteren voorop. De Krakeling
gaat graag met scholen een langdurige
samenwerking aan; op die manier kunnen
de leerlingen van onder,- t/m bovenbouw
theater als deel van hun leven meekrijgen.

De Meervaart is een modern theater in
Amsterdam Nieuw-West met een toeganke
lijke en uitdagende theaterprogrammering.
De Meervaart wil alle bewoners van
Nieuw-West aandeelhouder maken in haar
activiteiten. Cultuureducatie en talent
ontwikkeling zijn de ruggengraat van de
organisatie, waarmee we kinderen en jongeren een lange leerlijn aanbieden die start
bij de onderbouw van het basisonderwijs
en doorgaat tot actieve kunstbeoefening in
de vrije tijd. We gaan graag met u in gesprek
om aan uw specifieke wensen een invulling
te kunnen geven.

De Toneelmakerij is continu in beweging.
We maken gedurfd, kwalitatief jeugdtheater
voor alle leeftijdsgroepen, met liefde voor
taal, interdisciplinair experiment en maatschappelijke betrokkenheid. We spelen in
de theaters (in de wijken van Amsterdam),
op locatie en zoeken ons publiek op in
hun klaslokaal, waar de beleving intens en
het contact maximaal is. Rondom al onze
producties ontwikkelen we lesmateriaal en
workshops: actieve programma’s waarin
leerlingen experimenteren met theater,
dans, muziek, fotografie, taal en beeldende
kunst.

Podium Mozaïek is een theater in
Amsterdam West waar de verbinding en
ontmoeting tussen verschillende culturen
centraal staat. Podium Mozaïek geeft West
z’n eigen culturele hart. Bij het samenstellen van het programma luisteren we goed
naar de wensen van de scholen om ons
heen. Daarom zijn er theater-, muziek-,
dans- en filmvoorstellingen bij die interessante of moeilijke thema’s bespreekbaar
maken in de klas.

10 t/m 19

20 t/m 27

28

29 t/m 35

1 t/m 9

In aanvulling op het aanbod in deze
brochure helpt Podium Mozaïek u graag
verder bij het vormgeven van uw cultuur
educatieve programma. Neem gerust
contact op voor meer informatie.

Stads
schouwburg
Amsterdam
Theatereducatie
in
Stadsschouwburg
Amster
dam is een onvergetelijke kennis
making met theater. Ons team van theater
docenten, acteurs, technici en educatie
medewerkers is enthousiast, ervaren en
professioneel. De voorstellingen die wij in
onze zalen laten zien, zijn van hoge kwaliteit.
De schouwburg organiseert workshops,
rondleidingen en schoolvoorstellingen voor
verschillende leeftijden en op maat. Samen
met u kijken we graag hoe een bezoek
aan de schouwburg een onderdeel kan
uitmaken van uw onderwijsprogramma.

36 t/m 42
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Trui

Meneertje Meer

Eet je bord leeg

Drie

Sanne Zweije

Tg. Winterberg

de Toneelmakerij

MAAS theater en dans / BonteHond

Een lichtvoetige voorstelling die je thuis nog eens na kan
spelen. Een trui is heel normaal. Tenzij je er samen inkruipt
en er een viervoetig monster of een tweehoofdige bangeschijterd van maakt. Twee spelers, onbegrensde fantasie
en een paar kledingstukken zijn de ingrediënten van Trui.
Wat voor enge types, bizarre wezens en vergeten figuurtjes
liggen er in jouw kledingkast?

Meneertje Meer gaat over een Meneertje dat steeds meer
wil en steeds meer neemt. Hij maakt uiteindelijk zelfs meer
Meneertjes van zichzelf. Maar die Meneertjes willen ook
meer en meer. De wereld raakt overspoeld door Meneertjes.
Dan wil Meneertje Meer niets meer.
Een beeldende en vrolijke voorstelling voor iedereen vanaf
3 jaar over alles willen hebben en meer dan dat. Totdat blijkt
dat teveel echt bestaat.

De ene dag houdt Jip veel van worteltjes, de volgende dag is
dat het goorste wat er bestaat. Soms alleen aardappels, dan
weer alleen maar rijst. De ouders van Jip zijn ten einde raad.
’s Avonds echter heeft hij de mooiste dromen. Over rappende
roti, swingende pannenkoeken en zingende aardbeien. En
over papa en mama, die, als ze niet snel normaal gaan doen,
in de gehaktmolen belanden. Daar kan je vast hele lekkere
hamburgers van bakken. Hoe zal er dan worden gesmuld…

De vierjarige drieling Jonas, Johan en Jacob loopt van huis
weg. De oudste heeft een paar ‘losse draadjes’ in zijn hoofd
en moet naar een speciale school. Uit protest gaan de broer
tjes op reis naar oom Kees in Groningen. Onderweg beleven
ze het ene avontuur na het andere. Ze kibbelen, vechten
met koeienvlaaien en missen hun ouders. Een theater
voorstelling over de bijzondere band van broers en over
anders zijn.

Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Duur:
Leerlijn:

Groep 1 & 2
Maandag 16 oktober 2017
Bijlmer Parktheater
€ 5,- per leerling (inclusief workshop)
50 minuten
Drama

1

Voor wie: 	Groep 1 & 2
Wanneer: Maandag 27 november 2017
Waar: 	Bijlmer Parktheater
Kosten:
€ 5,- per leerling (inclusief workshop)
Duur:
40 minuten
Leerlijn: Drama
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Voor wie: 	Groep 1 & 2
Wanneer: 	Maandag 19 & dinsdag 20 februari 2018
Waar: 	Bijlmer Parktheater
Kosten:
€ 5,- per leerling (inclusief workshop)
Duur:
60 minuten
Leerlijn: 	Drama en Beeldende Vorming
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Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Duur:
Leerlijn:

Groep 1 & 2
Dinsdag 29 mei 2018
Bijlmer Parktheater
€ 5,- per leerling (inclusief workshop)
40 minuten
Drama

4

Bijlmer
Parktheater

Bijlmer
Parktheater

Buurman in de Natuur

Monsters

Foei

Woestijnjasmijntjes

Plan D

Dudapaiva Company
Het beest ben je zelf

Bonte Hond
Foute voorstelling voor slechte kinderen

De Toneelmakerij / George & Eran Producties

Monsters! gaat over een viertal mythologische wezens
die half mens en half beest zijn geworden: de Minotaurus,
koningin Lamia, Chiron de Kentaur en de Harpie. Ze worden
gevoerd, verzorgd en getemd door de jonge held Narcissus.
Heeft Narcissus de monsters werkelijk onder controle? Het
gevecht tussen dierlijk en menselijk zijn is constant aan
wezig. Narcissus moet er daarom voor waken dat hijzelf niet
degene blijkt te zijn die wordt getemd.

Twee jongens kunnen zich niet inhouden. Wel als ze samen
zijn maar nooit alleen. Daarom besluiten ze elkaar te trainen in wilskracht. Niet snoepen uit de koektrommel en niet
uit bed kruipen om even met de iPad te spelen. Zo snel
mogelijk willen ze nette, voorbeeldige mensen worden. Om
daarna anderen te leren net zo goed te worden als zij. Want
slecht zijn is toch het laatste wat je wilt!

De buurmannen duiken de natuur in. Ze zaaien, ze oogsten,
ze scheppen, en ze harken er vrolijk op los. En natuurlijk
een boom om een lekker in te klimmen, of een tak om aan
te slingeren! Natuurlijk gaat er weer van alles mis, de natuur
laat zich immers niet beteugelen. Wat er ook gebeurt, de
buurmannen laten elkaar niet in de steek en vinden altijd
weer iets nieuws uit.
Voor wie: Groep 3 t/m 5
Wanneer: 	Dinsdag 14 november 2017
Waar:
Bijlmer Parktheater
Kosten:
€ 5,- per leerling (inclusief workshop)
Duur:
60 minuten
Leerlijn: 	Dans en Beeldende Vorming
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Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Duur:
Leerlijn:

Groep 3 t/m 8
Dinsdag 21 november 2017
Bijlmer Parktheater
€ 5,- per leerling (inclusief workshop)
60 minuten
Dans, Drama en Beeldende Vorming

6

Voor wie: Groep 3 & 4
Wanneer: Woensdag 16 mei 2018
Waar:
Bijlmer Parktheater
Kosten:
€ 5,- per leerling (inclusief workshop)
Duur:
60 minuten
Leerlijn: 	Drama

7

Jacob en zijn jonge dochter Nour zijn op zoek naar een
veilige plek om voorgoed te blijven. Met prachtige verhalen
tovert Jacob deze gevaarlijk reis om tot een bijzonder avon
tuur en de grillige werkelijkheid tot een sprookje waar Nour
de prinses van is. Douaneagenten veranderen in waak
honden, migratieambtenaren in ijskoningen, medereizigers
in muurbloemen. Hij zet alles op alles om deze grauwe reis
in te kleuren. Een poëtisch sprookje over moed, onschuld en
migranten op zoek naar een beter bestaan.
Voor wie: Groep 7 & 8
Wanneer: Donderdag 19 oktober 2017
Waar:
Bijlmer Parktheater
Kosten:
€ 5,- per leerling (inclusief workshop)
Extra op aanvraag: inspiratieworkshop ‘Vertellen’ voor docenten
Duur:
60 – 70 minuten
Leerlijn: Drama en Beeldende Vorming
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De Krakeling

Bijlmer
Parktheater

Too cool for Scool

Eet je bord leeg

Drie

Hoe licht kan een wolk zijn

Percossa
Extended speelt repertoire van Percossa

DE Toneelmakerij

Maas theater en dans / BonteHond

Het Houten Huis i.s.m. Feikes Huis

De ene dag houdt Jip veel van worteltjes, de volgende dag is
dat het goorste wat er bestaat. Soms alleen aardappels, dan
weer alleen maar rijst. De ouders van Jip zijn ten einde raad.
’s Avonds echter heeft hij de mooiste dromen. Over rappende
roti, swingende pannenkoeken en zingende aardbeien. En
over papa en mama, die, als ze niet snel normaal gaan doen,
in de gehaktmolen belanden. Daar kan je vast hele lekkere
hamburgers van bakken. Hoe zal er dan worden gesmuld…

Een drieling loopt van huis weg omdat één van hen naar
een speciale school moet. Ze gaan op reis naar oom Kees
in Groningen. Onderweg beleven ze het ene avontuur na het
andere. Een voorstelling over de bijzondere band tussen
broers en over anders zijn. De pers schreef eerder: “Je zou
iedere kleuter gunnen dat dit zijn of haar eerste toneelvoorstelling was (…) Het verhaal is eenvoudig, vertederend en
perfect in balans. Een juweeltje.”. NRC

Das is dol op eenzame wandelingen en stille plekken om in
alle rust te kunnen nadenken. Hij draagt een hoed om al zijn
overpeinzingen bij elkaar te houden. Maar sinds kort woont
er een specht in zijn hoed die er een gat in heeft gepikt. Door
dat gat dringen allerlei mooie, eindeloze en kronkelende
gedachten en vragen zijn hoofd binnen.
Een wonderlijke, beeldende voorstelling over stil zijn van
binnen en hoe moeilijk dat is.

Wat meesters en juffen niet weten… Ontdek de geheimen
en trotseer de gevaren van ritme en theater.
Vier mannen doorbreken alle barrières, Extended toont
alle uithoeken van de percussiewereld, Spaanse flamenco,
Braziliaanse samba, Balkan en oer-Hollandse klompen.
Laad je op aan de energie die vrij komt van deze vier ritme
cellen. Een participatievoorstelling voor 8+ over muziek,
vriendschap, strijd en samenwerken. Voor deze voorstelling
is een digitale lesbrief met beeldmateriaal beschikbaar.
Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Duur:
Leerlijn:

Groep 7 & 8
Dinsdag 13 & woensdag 14 maart 2018
Bijlmer Parktheater
€ 5,- per leerling (inclusief workshop)
50 minuten
Muziek

9

Voor wie: 	Groep 1 & 2
Wanneer: 6 t/m 8 maart, 28 t/m 31 mei & 4-5 juni 2018
Waar: 	De Krakeling
Kosten:
€ 6,- per leerling (inclusief twee workshops op school)
Duur:
60 minuten
Leerlijn: 	Drama en Beeldende Vorming
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Voor wie: Groep 1 & 2
Wanneer: 14 t/m 18 mei 2018
Waar:
De Krakeling
Kosten: 	€ 6,- per leerling (inclusief twee workshops op school)
Duur:
40 minuten
Leerlijn: Drama
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Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Duur:
Leerlijn:

Groep 3 & 4
23 t/m 26 januari 2018
De Krakeling
€ 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
50 minuten
Drama en Muziek
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De Krakeling

De Krakeling

De Nachtwaker

FOEI

Roest

Het Filiaal Theatermakers

BonteHond

De Dansers / Plan D- / Andreas Denk

De nachtwaker installeert zich elke avond achter zijn bureau
met bewakingsmonitoren en gaat aan de slag. Zo ontdekt
hij een deur die zich keer op keer niet laat sluiten. Wanneer
hij zijn nieuwsgierigheid niet langer kan bedwingen en
naar binnen gaat, wordt de nachtwaker piepklein en zijn
vertrouwde omgeving gigantisch. “De Nachtwaker” is een
lichtvoetige en absurde voorstelling vol onverwachte wendingen, live projecties en film.

Waarom zijn ongezonde dingen het lekkerst en waarom mag
ik niet in mijn neus peuteren terwijl die gemaakt lijkt voor
mijn vinger? Waarom is slecht leuk en goed saai? In FOEI
proberen twee jongens zich in te houden. Niet meer spugen
op de grond of stiekem snoepen uit de koektrommel maar
nette en voorbeeldige mensen worden. FOEI is een wedstrijd in zelfbeheersing waarin alle mogelijke verleidingen
als draken bestreden worden.

De eigenaardige bewoners van een micro-samenleving
maken hun eigen regels en wetten. Ze bouwen, dromen,
dansen en laten hun fantasie de vrije loop. Om de haverklap
wordt een lading prachtige troep gestort op de vloer. Wat een
rijkdom, wat een geluk! Maar de overvloed aan spullen uit de
buitenwereld dreigt de bewoners uit elkaar te drijven.
Een dansvoorstelling over materialisme en een overload
aan informatie met een flinke dosis slapstick, bewegingsdrift en vindingrijkheid.

Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Duur:
Leerlijn:

Groep 3 t/m 5
26 t/m 30 maart 2018
De Krakeling
€ 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
50 minuten
Drama en Muziek
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Voor wie: Groep 3 t/m 5
Wanneer: 4 t/m 6 april 2018
Waar: 	De Krakeling
Kosten: 	€ 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
Duur:
60 minuten
Leerlijn: 	Drama
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Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Duur:
Leerlijn:

Groep 5 & 6
22 t/m 23 februari & 23 t/m 25 april 2018
De Krakeling
€ 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
60 minuten
Drama, Muziek en Dans

15

Voorstelling waarin
hopelijk niets gebeurt
Theater Artemis/ BonteHond
Verveel je kostelijk met een ogenblikje dat struikelt, een detail
dat over het hoofd wordt gezien of een volgend moment dat
niet meer komt. “Voorstelling waarin hopelijk niets gebeurt”
lijkt nog het meest op een luchtkasteel: niks en alles tegelijkertijd. Slaap lekker! Jetse Batelaan won in 2005 de Gouden
Krekel voor meest indrukwekkende jeugdtheaterproductie
met deze voorstelling en staat bekend om zijn fysieke, beeldende en ontregelende theater.
Voor wie: 	Groep 5 t/m 8
Wanneer: 17 –19 oktober 2017
Waar: 	De Krakeling
Kosten:
€ 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
Duur:
60 minuten
Leerlijn: 	Drama

16

NTjong
Het is de vooravond van een grote oorlog, maar zonder wind
kan de oorlogsvloot van de koning niet uitvaren. Alleen als
hij zijn dochter Ifigeneia offert aan de goden kunnen de
schepen vertrekken. Wanneer haar ouders hierover in conflict raken staat de moedige Ifigeneia voor een onmogelijke
beslissing. Een ontroerend en meeslepend verhaal door de
ogen van een kind, geïnspireerd op de Griekse klassieker
Ifigeneia in Aulis.
Voor wie: 	Groep 6 t/m 8
Wanneer: 21 t/m 24 november 2017
Waar: 	De Krakeling
Kosten:
€ 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
Duur:
75 minuten
Leerlijn: 	Drama

17

Joris en de
drakentemmers
Het Laagland
Geïnspireerd op de legende van Joris en de Draak nemen
vijf drakentemmers je mee naar een vurige wereld waar de
wildste drakenzaken de revue passeren. Wat zijn draken,
hoe versla je ze en hoe overleef je niet alleen de fabeldieren
uit de sprookjes, maar ook de angstdraken die je van binnen de baas zijn? Een muzikaal theateravontuur over moed,
doorzettingsvermogen en op jezelf vertrouwen.
Voor wie: 	Groep 6 t/m 8
Wanneer: 7 t/m 9 februari 2018
Waar: 	De Krakeling
Kosten:
€ 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
Duur:
70 minuten
Leerlijn: 	Drama en Muziek
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Woestijnjasmijntjes

Welterusten kleine beer

De Toneelmakerij / George & Eran Producties

Theater Terra

Jacob en zijn jonge dochter Nour zijn op zoek naar een
veilige plek om voorgoed te blijven.
Met prachtige verhalen tovert Jacob deze gevaarlijk reis om
tot een bijzonder avontuur en de grillige werkelijkheid tot
een sprookje waar Nour de prinses van is. Douaneagenten
veranderen in waakhonden, migratieambtenaren in ijs
koningen, medereizigers in muurbloemen. Hij zet alles
op alles om deze grauwe reis in te kleuren. Een poëtisch
sprookje over moed, onschuld en migranten op zoek naar
een beter bestaan.

‘Welterusten… Kleine Beer’, één van de bekendste kinderboeken aller tijden, komt in seizoen 2017 – 2018 tot leven
in een nieuwe familievoorstelling van Theater Terra. Kleine
Beer kan niet slapen. Hij is bang voor het donker. Grote Beer
brengt steeds een groter lichtje naar Kleine Beer. Uiteindelijk
neemt hij zelfs de maan voor hem mee, en alle fonkelende
sterren. Het is Theater Terra welvertrouwd dit prachtige verhaal op hun eigen, bijzondere wijze te verbeelden.

Voor wie:
Wanneer:
Waar:
Kosten:
Duur:
Leerlijn:

Groep 7 & 8
6 t/m 9 november 2017
De Krakeling
€ 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
60 –70 minuten
Drama en Beeldende Vorming
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Voor wie: 	Groep 1 t/m 3
Wanneer: Maandag 25 september 2017
Waar:
Theater de Meervaart
Kosten:
€ 6,- per leerling (inclusief inleiding en workshop)
Duur:
60 minuten
Leerlijn: Drama en Muziek

20

De Meervaart

De Krakeling

Ifigeneia Koningskind

Drie

Tijgers op de Trap

Mootje

DE Toneelmakerij

MAAS theater en dans / BonteHond

Oorkaan en Percossa

STICHTING ROSE

De ene dag houdt Jip veel van worteltjes, de volgende dag is
dat het goorste wat er bestaat. Soms alleen aardappels, dan
weer alleen maar rijst. De ouders van Jip zijn ten einde raad.
’s Avonds echter heeft hij de mooiste dromen. Over rappende
roti, swingende pannenkoeken en zingende aardbeien. En
over papa en mama, die, als ze niet snel normaal gaan doen,
in de gehaktmolen belanden. Daar kan je vast hele lekkere
hamburgers van bakken. Hoe zal er dan worden gesmuld…

“Het verhaal is eenvoudig, vertederend en perfect in balans.
Een juweeltje” schreef NRC in 2002 over Drie. De vierjarige
drieling Jonas, Johan en Jacob loopt van huis weg. De oudste heeft een paar ‘losse draadjes’ in zijn hoofd en moet
naar een speciale school. Uit protest gaan de broertjes op
reis naar oom Kees, waar ze vast mogen wonen. Onderweg
beleven ze het ene avontuur na het andere. Ze kibbelen,
hebben honger, vechten met koeienvlaaien en missen hun
ouders.

Hoe klinkt dapper?
Een tijger recht in de ogen durven kijken. Echt zoenen.
De beste drummer van de wereld worden. Dat staat op het
verlanglijstje van Mo, maar in het ziekenhuis komt hier niets
van terecht. Hij heeft zijn geheime vrienden Indy, Kauwboy
en Motorman stiekem naar binnen gesmokkeld. Want dan
is hij ’s nachts niet zo alleen, de pillen niet zo vies en is hij
minder bang. Zouden zij hem kunnen helpen zijn dromen uit
te laten komen?

MOOTJE is een vrolijke muzikale voorstelling over een
moedig Marokkaans-Nederlands meisje dat in haar grote
gezin van oma, ouders en wel zeven zussen op zoek is naar
haar eigen plek. Ze voelt zich onzichtbaar en overbodig.
Dat verandert als ze een gewond vogeltje vindt om voor te
zorgen. De bijzondere vriendschap die hierdoor ontstaat
leert Mootje over thema’s als familie, identiteit en de zoektocht naar een plek voor jezelf.

Voor wie: 	Groep 1 & 2
Wanneer: Maandag 9 april 2018
Waar:
Theater de Meervaart
Kosten:
€ 6,- per leerling (inclusief inleiding en workshop)
Duur:
60 minuten
Leerlijn: Drama en Beeldende Vorming
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Voor wie: Groep 1 t/m 4
Wanneer: Maandag 28 mei 2018
Waar: 	Theater de Meervaart
Kosten:
€ 6,- per leerling (inclusief inleiding en workshop)
Duur:
40 minuten
Leerlijn: Drama
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Voor wie: 	Groep 3 t/m 6
Wanneer: Maandag 2 oktober 2017
Waar:
Theater de Meervaart
Kosten:
€ 6,- per leerling (inclusief inleiding en workshop)
Duur:
60 minuten
Leerlijn: Muziek en Drama
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Voor wie: 	Groep 3 t/m 5
Wanneer: 15, 16, 22 & 23 januari 2018
Waar:
Theater de Meervaart
Kosten:
€ 6,- per leerling (inclusief inleiding en workshop)
Duur:
60 minuten
Leerlijn: Muziek en Drama
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De Meervaart

De Meervaart

Eet je bord leeg

Woestijnjasmijntjes

Speelvloer

Spijker

de Stilte

De Toneelmakerij / George & Eran Producties
(Een reis naar een mooiere werkelijkheid)

De Meervaart

de Toneelmakerij
(Hartversterkertje voor kinderen met onmogelijke ouders)

Vreemde kamergenoten, vage dokters, aardige verplegers
en onverwacht bezoek… Het is een bonte bedoening in
het ziekenhuis waar vijf dansers van de Stilte en de vier
saxofonisten van Artvark de poorten naar je fantasie nog
een tikje verder open zetten. Prachtige dans, meeslepende
muziek en ongelofelijke gebeurtenissen staan garant voor
een zinderende theaterervaring.
Voor wie: 	Groep 5 t/m 8
Wanneer: Donderdag 19 april 2018
Waar:
Theater de Meervaart
Kosten:
€ 6,- per leerling (inclusief inleiding en workshop)
Duur:
60 minuten
Leerlijn: Drama, Dans en Muziek
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Jacob en zijn jonge dochter Nour zijn op zoek naar een
veilige plek om voorgoed te blijven. Met prachtige verhalen tovert Jacob deze gevaarlijk reis om tot een bijzonder
avontuur en de grillige werkelijkheid tot een sprookje waar
Nour de prinses van is. Douaneagenten veranderen in waak
honden, migratieambtenaren in ijskoningen, medereizigers
in muurbloemen. Hij zet alles op alles om deze grauwe reis
in te kleuren. Een poëtisch sprookje over moed, onschuld en
migranten op zoek naar een beter bestaan.
Voor wie: 	Groep 7 & 8
Wanneer: 	Woensdag 6 december 2017
Waar:
Theater de Meervaart
Kosten:
€ 6,- per leerling (inclusief inleiding en workshop)
Duur:
60 –70 minuten
Leerlijn: Drama en Beeldende Vorming
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In dit project krijgen alle groepen (1 t/m 8) een dramatraject
van 12 weken van een vakleerkracht aangeboden dat zowel
cognitieve als sociaal-emotionele vaardigheden versterkt.
De gehele lessenreeks is gebaseerd op de kerndoelen van
de taalontwikkeling en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Deze formele doelen zijn belangrijk, maar we vinden
het minstens zo belangrijk dat de leerlingen spelplezier
ervaren door zelf scenes te bedenken en uit te spelen in
interactie met de docent en medeleerlingen.
Voor wie: 	Groep 1 t/m 8
Wanneer: 	Op aanvraag
Waar: 	Op school
Kosten: 	In overleg
Duur:
12 weken lang 1 lesuur per week
Leerlijn: Drama
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Welkom in de Toneelmakerij-vechtschool. Een plek om
elkaar eens goed de waarheid te zeggen, dramatisch te
huilen en je zin door te drijven. Maar net zo belangrijk: hoe
zorg je dat het allemaal weer goed komt? Een stoomcursus troosten en overtuigend sorry-zeggen zorgt dat wij
het straks beter doen dan de ouders van Spijker. Gelukkig
krijgt Spijker hulp uit onverwachte hoek om zijn o zo lastige
ouders op te voeden!
Een hele dag theater en workshops in ons eigen huis.
Voor wie: 	Groep 6 t/m 8
Wanneer: 6 t/m 23 februari 2018
Waar:
De Toneelmakerij
Kosten:
€ 6,- per leerling (voorstellingsbezoek en workshops)
Duur:
projectdag (09.30-14.30)
Leerlijn: Drama
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De
Toneelmakerij

De Meervaart

Bosch in bed

Sneeuwwitje

Superoma

Banwakaboom

Dadodans

Het Kleine Theater

DrumDrumDrum

De aarde ruikt, de aarde klinkt. Met kruiden, zand, klei, stenen, takken, bladeren, maar ook met muziekinstrumenten
creëren een danseres en een musicus een zelfverzonnen
wereld die met een variëteit aan kleuren, materialen, geuren en geluiden refereert aan de rijkdom van de aarde.
Mappamondo is een beeldende, muzikale en zintuigelijke
voorstelling voor kinderen vanaf 3 jaar, die prikkelt om de
natuur om ons heen opnieuw te ontdekken.

Eens, midden in de winter, toen de sneeuwvlokken uit de
hemel dwarrelden, zat een koningin te naaien bij een kozijn
van zwart ebbenhout. Terwijl ze daar zat keek ze op naar
de sneeuw, en prikte ze zich in haar vinger. Zo begon het
sprookje van Sneeuwwitje, honderden jaren geleden.
Deze lente brengen wij haar tot leven, maar iets anders
dan je misschien gewend bent… Het Kleine Theater brengt
sprookjes met een twist.

Anne Maike Mertens
(Een gebreide ode aan alle oma’s)

Voor wie: 	Groep 1 & 2
Wanneer: 25 & 26 september 2017
Waar:
Podium Mozaïek, Theaterzaal
Kosten: 	Voorstelling € 5,- per leerling
	Workshop basisles theater € 1,- per leerling
Twee verdiepende workshops € 5,- per leerling
Duur:
45 minuten
Leerlijn: Dans
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Voor wie: 	Groep 1 t/m 3
Wanneer: 23 april 2018
Waar:
Podium Mozaïek, Theaterzaal
Kosten: 	Voorstelling € 5,- per leerling
	Workshop basisles theater € 1,- per leerling
Twee verdiepende workshops € 5,- per leerling
Duur:
45 minuten
Leerlijn: Drama
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Een vrolijk, muzikaal, gebreid superheldenverhaal. Lola’s oma
is altijd moe, vergeetachtig en langzaam. Maar er gaan Lola
steeds meer dingen opvallen. Waarom is oma’s haar soms zo
ontploft? En wat is die kamer in huis eigenlijk, waarop staat
‘Verboden voor kleinkinderen’? Als er boeven door de straat
rennen, kan oma niet meer doen alsof. Dan ziet Lola haar ware
oma, de langzaamste maar sterkste superheld ter wereld;
haar levenservaring is haar superkracht.
Voor wie: 	Groep 3 t/m 5
Wanneer: 6 november 2017
Waar:
Podium Mozaïek, Theaterzaal
Kosten: 	Voorstelling € 5,- per leerling
	Workshop basisles theater € 1,- per leerling
Twee verdiepende workshops € 5,- per leerling
Duur:
50 minuten
Leerlijn: Drama en Beeldende Vorming
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De makers van de succesvolle voorstellingen ‘BOOM
WHAKALAA!!’ en ‘BANBANKUNE’, brengen een voorstelling
met de leukste en meest energieke liedjes uit beide shows.
In deze “greatest hits” geniet je opnieuw van de spetterende
percussiesolo’s en meezingers in een typisch Caribisch
jasje. En natuurlijk mag iedereen meedansen, -spelen en
-zingen!
Voor wie: 	Groep 3 t/m 5
Wanneer: 12 & 13 februari 2018
Waar:
Podium Mozaïek, Theaterzaal
Kosten: 	Voorstelling € 5,- per leerling
	Workshop basisles theater € 1,- per leerling
Twee verdiepende workshops € 5,- per leerling
Duur:
60 minuten
Leerlijn: Muziek
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Mappamondo

Vonk!

Woestijnjasmijntjes

Een rotonde dans

Soulshine Connection

NUT/ de Toneelmakerij

Stadsschouwburg Amsterdam

Een energieke, vertederende voorstelling over de vriendschap tussen twee jongens waarvan één als vluchteling in
Nederland is gekomen en misschien weer terug moet naar
de oorlog. Desmond en Jasper, twee jongens die elkaar
door en door kennen. Samen spelen ze voetbal, halen ze
streken uit en groeien ze op. Maar wat als één van de twee
weg moet? ’Mijn vriend en ik!’ vertelt het verhaal over twee
jongens met een vriendschap die cultuur overschrijdend is.

Een spannende voorstelling voor waaghalzen en angst
hazen, over bang zijn voor en verlangen naar het onbekende,
springen in het diepe, bang zijn voor de nieuwe buren en
volwassen worden. “Dit is onze hut. Een ultra-
geheime
schuilplek, waar de rest van de wereld niet bestaat. Hier
stoken we vuurtjes. Stoppen knikkers in onze neus. We laten
niemand binnen. Geen volwassenen, geen vreemdelingen.
O, en vooral geen meisjes!”

De Toneelmakerij / George & Eran Producties
(Een reis naar een mooiere werkelijkheid)

Voor wie: 	Groep 4 t/m 6
Wanneer: 12 maart 2018
Waar:
Podium Mozaïek, Theaterzaal
Kosten: 	Voorstelling € 5,- per leerling
	Workshop basisles theater € 1,- per leerling
Twee verdiepende workshops € 5,- per leerling
Duur:
45 minuten
Leerlijn: Drama
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Voor wie: 	Groep 6 t/m 8
Wanneer: 29 januari 2018
Waar:
Podium Mozaïek
Kosten: 	Voorstelling € 5,- per leerling
	Workshop basisles theater € 1,- per leerling
Twee verdiepende workshops € 5,- per leerling
Duur:
60 minuten
Leerlijn: Drama en Beeldende Vorming
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Jacob en zijn jonge dochter Nour zijn op zoek naar een
veilige plek om voorgoed te blijven. Met prachtige ver
halen tovert Jacob hun gevaarlijk reis om tot een bijzonder
avontuur en de grillige werkelijkheid tot een sprookje waar
Nour de prinses van is. Douaneagenten veranderen in waak
honden, migratieambtenaren in ijskoningen, medereizigers
in muurbloemen. Jacob zet alles op alles om deze grauwe
reis in te kleuren.
Voor wie: 	Groep 7 & 8
Wanneer: 12 en 13 oktober 2017
Waar:
Podium Mozaïek, Theaterzaal
Kosten: 	Voorstelling € 5,- per leerling
	Workshop basisles theater € 1,- per leerling
Twee verdiepende workshops € 5,- per leerling
Duur:
60 – 70 minuten
Leerlijn: Drama en Beeldende Vorming
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Middenin de Stadsschouwburg, onder een grote kristallen
kroonluchter, ligt de rotonde. Dansers die normaal gesproken in onze Grote zaal dansen hebben we gevraagd een
kleine choreografie te maken in deze intieme, sprookjesachtige ruimte. Zij dansen een duet voor de allerjongsten
en gaan vervolgens met hen een eigen dansverhaal maken.
Een kennismaking met hedendaagse dans en je eigen
dansfantasie.
Voor wie: 	Groep 1 & 2
Wanneer: 	Vanaf januari 2018 op aanvraag
Waar:
Stadsschouwburg Amsterdam
Kosten:
€ 5,50 (inclusief lesmateriaal en openbaar vervoer)
Duur:
50 minuten
Leerlijn: Dans

36

Stads
schouwburg
Amsterdam

Podium
Mozaïek

Mijn vriend en ik

Theaterkraken groep 5/6

Theaterkraken groep 7/8

Stadsschouwburg Amsterdam

Stadsschouwburg Amsterdam

Stadsschouwburg Amsterdam

De leerlingen worden meegenomen in een fantasieverhaal.
Er heerst een afschuwelijke vorm van plankenkoorts in de
Stadsschouwburg. De directeur van de Stadsschouwburg
is ten einde raad. Kunnen de leerlingen uit groep 3 en 4
helpen? Weten zij de juiste opdrachten uit te voeren en de
spoorloos verdwenen actrice te vinden?

De schouwburg is een rijksmonument en zit vol verhalen. Bijvoorbeeld over Vondel die het woord ‘schouwburg’
bedacht en over politiehonden die samen in een toneelstuk
speelden. Tijdens het bezoek aan de schouwburg vinden de
leerlingen voorwerpen die te maken hebben met verhalen
van vroeger en nu. Bij elk voorwerp hoort een verhaal, een
opdracht en een dramawerkvorm. Al spelend ontdekken de
leerlingen het theater en maken ze een eigen theaterverhaal.

Hoe speel je een rol? Wat doet een regisseur precies en hoe
zorg ik ervoor dat het publiek mij verstaat? Door het werken
met kostuums, rekwisieten en verschillende speltechnieken
ontwikkelen de leerlingen hun spel- en presentatievaardigheden. Tegelijkertijd maken de leerlingen kennis met de
rijke geschiedenis van de schouwburg: de historische portrettengalerij, de moderne architectuur van de nieuwe zaal
en verschillende werkzaamheden in het theater. Een goede
voorbereiding op de eindmusical in groep 8.

Stads
schouwburg
Amsterdam

Voor wie: 	Groep 3 & 4
Wanneer: 	In overleg
Waar:
Stadsschouwburg Amsterdam
Kosten: 	€ 6,50 euro per leerling
(inclusief lesmateriaal en openbaar vervoer)
Duur:
2 uur
Leerlijn: Drama
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Voor wie: 	Groep 5 & 6
Wanneer: 	In overleg
Waar:
Stadsschouwburg Amsterdam
Kosten: 	€ 6,50 euro per leerling
(inclusief lesmateriaal en openbaar vervoer)
Duur:
2 uur
Leerlijn: Drama
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Voor wie: 	Groep 7 & 8
Wanneer: 	In overleg
Waar:
Stadsschouwburg Amsterdam
Kosten: 	€ 6,50 euro per leerling
(inclusief lesmateriaal en openbaar vervoer)
Duur:
2 uur
Leerlijn: Drama
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Workshop theater
techniek en decor
Stadsschouwburg Amsterdam
Je leert met plezier als je iets mag doen waar je hart sneller door gaat kloppen. Bij deze workshop merken we dat
er kleine theatertechnici in de groepen 6, 7 en 8 zitten die
door te ontwerpen, bouwen en knutselen ineens de lol van
theatermaken ontdekken. In deze workshop draait het om
het werk van ontwerpers en technici. De koppeling tussen
techniek en kunstzinnige vorming maakt deze workshop
aantrekkelijk voor de hele groep.
Voor wie: 	Groep 6 t/m 8
Wanneer: 	In overleg
Waar:
Stadsschouwburg Amsterdam
Kosten: 	€ 6,50 euro per leerling
(inclusief lesmateriaal en openbaar vervoer)
Duur:
2 uur
Leerlijn: Drama
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Theaterkraken groep 3/4

Bijlmer Parktheater
Adres:		
Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam
Contactpersoon:	Marion Visser
Telefoon:			
020 311 39 43
E-mail:			
mvisser@bijlmerparktheater.nl
Website: 			
bijlmerparktheater.nl
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Amsterdam

de krakeling
Adres: 			Nieuwe Passeerdersstraat 1, 1016 XP Amsterdam
Contactpersoon:	Hiske Dijkstra
Telefoon:			
020 625 32 84
E-mail:			
educatie@krakeling.nl
Website:			
www.krakeling.nl/scholen

Kleine Zeemeermin

Anne en Zef

Theater Terra

De Toneelmakerij

Theater Terra maakt muziektheater met schitterende decors,
poppen en objecten. In De Kleine Zeemeermin volgen we
het originele sprookje van HC Andersen. Het verhaal speelt
zich grotendeels af in een wonderschone onderwaterwereld.
Ariël trouwt in het sprookje niet, zoals bij Disney, met haar
prins maar verandert in een ‘dochter van de lucht’. Door goede
daden te verrichten helpt ze de natuur en de mensen. Het
lesmateriaal kan vakoverstijgend ingezet worden bij natuuronderwijs, theater en beeldende vorming.

De Albanese jongen Zef ontmoet een lotgenoot: Anne Frank.
Anne en Zef maakt het voor kinderen invoelbaar wat er met
je gebeurt als de wereld zich tegen jou keert, omdat je
tot een bepaalde groep behoort. Anne en Zef verbindt de
geschiedenis van antisemitisme in de jaren 40 met de actualiteit van onverdraagzaamheid in 2017. Als voorbereiding
op Anne en Zef schrijven leerlingen brieven aan Anne. De
schrijvers van de meest bijzondere brieven maken een presentatie in de Stadsschouwburg.

Voor wie: Groep 4 t/m 6
Wanneer: Dinsdag 22 mei 2018
Waar:
Stadsschouwburg Amsterdam
Kosten: 	€ 7 per leerling
(inclusief lesmateriaal, workshop en vervoer)
Duur: 	Voorstelling ca. 1 uur, workshop 50 minuten
Leerlijn: Drama en Beeldende Vorming
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Voor wie: 	Groep 7 & 8
Wanneer: 14 & 15 mei 2018
Waar:
Stadsschouwburg Amsterdam
Kosten: 	€ 7 per leerling
(inclusief lesmateriaal, workshop en vervoer)
Duur:
1 uur en 15 minuten
Leerlijn: Drama
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De MEERVAART
Adres: 			
Contactpersoon:
Telefoon:			
E-mail:			
Website:			

Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam
Kyara Hoekerswever
020 410 7488
educatie@meervaart.nl
www.meervaart.nl

De toneelmakerij
Adres: 			Lauriergracht 99c, 1016 RJ Amsterdam
Contactpersoon:	Noëmi Mercks & Jeritza Toney
Telefoon:			
020 522 60 70
E-mail:			
noemi@toneelmakerij.nl & jeritza@toneelmakerij.nl
Website:			
www.toneelmakerij.nl

Podium MozaÏEk
Adres: 			
Bos en Lommerweg 191, 1055 DT Amsterdam
Contactpersoon: 	Hanne Reus
Telefoon: 			
020 580 03 80
E-mail: 			
cultuureducatie@podiummozaiek.nl
Website: 			
www.podiummozaiek.nl		

stadsschouwburg amsterdam
Adres: 			Leidseplein 26, 1017 PT Amsterdam		
Contactpersoon:	Elze van der Steen & Anne Lotte Heijink
Telefoon:			
020 523 77 19 & 020 523 77 34
E-mail:			
elze.van.der.steen@ssba.nl & anne.lotte.heijink@ssba.nl
Website:			
www.ssba.nl/educatie
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