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Met de klas naar
de Meervaart
SCHOOLVOORSTELLINGEN EN EDUCATIE

AANBOD EDUCATIE 2022-23

Aanbod
Voortgezet
Onderwijs
Beste schooldirectie, leerkracht of cultuurcoördinator,
Hierbij onze brochure met daarin het aanbod van Meervaart voor het voortgezet onderwijs
in schooljaar 2022 - 2023. Het zijn voorstellingen die inspireren, ontroeren, amuseren of
uitnodigen tot discussie. Veel voorstellingen hebben live muziek of zang.
We bieden de voorstellingen aan tijdens schooltijd.
Om het voorstellingsbezoek in de Meervaart voor
zowel de leerlingen als de spelers zo prettig mogelijk
te laten verlopen, willen we u vragen om 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, workshops, nagesprekken 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 op om de mogelijkheden hiervan
te bespreken.
BEGELEIDING BEZOEK MEERVAART

Tijdens het voorstellingsbezoek rekenen we op één
begeleider vanuit de school per tien leerlingen.
We nemen vooraf contact op en vragen van de school
een contactpersoon op de voorstellingsdag.
Bij het bezoek aan de Meervaart geven de leerlingen
hun jas af in de garderobe. Dit kost enige tijd, het is
daarom van belang dat de leerlingen een kwartier
voor aanvang van de voorstelling aanwezig zijn.

EDUCATIE RONDOM HET AANBOD AAN
VRIJE VOORSTELLINGEN

Rondom voorstellingen in ons ‘vrije’ theateraanbod
in de avonduren en de weekenden zijn ook educatieve
activiteiten mogelijk. In deze brochure zijn er vier
geschikte voorstellingen uitgelicht. 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.
KOSTEN & INSCHRIJVEN

Inschrijvingen gaan via educatie@meervaart.nl.
Het educatieprogramma is inbegrepen bij de
toegangsprijs, tenzij de workshop afzonderlijk op
aanvraag wordt aangeboden. Mocht u vragen hebben
of speciale wensen, schroom niet om contact met ons
op te nemen. Dit kan via 020-4107701 en
educatie@meervaart.nl.
Tot ziens in de Meervaart!
Met vriendelijke groet,
Kora Valentić
Educatie Voortgezet Onderwijs
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VR 20 JAN

FTBLL Can you
kick it

12+

ISH DANCE COLLECTIVE
DANS

RODE ZAAL

SYNOPSIS

EDUCATIE

ISH Dance Collective brengt een wervelende ode aan
voetbal. Begeleid door vette hiphop beats haalt choreograaf
Marco Gerris streetskills naar het theater. De internationaal gerenommeerde cast van freestyle voetballers, straatvoetballers en breakers knalt van het podium met flitsend
voetenwerk, indrukwekkende powermoves en hypnotische
danssequenties.

Bij de schoolvoorstellingen is het mogelijk om een
voorbereidende workshop te boeken voor uw klas(sen).
In deze workshop gaan ISH vakdocenten aan de slag met
het ontdekken van de kracht van de klas. Wie zijn de
verschillende individuen, hoe kunnen zij elkaar versterken?
De vakdocenten delen hun verhaal en de verhalen van de
spelers van 'FTBLL'.

De performers versmelten met de bal, terwijl hun lichamen
ritmisch bewegen. Als toeschouwer weet je niet of je naar
een breaker of het flitsende voetenwerk en de soepele acties
van een voetbalkunstenaar kijkt. Of is dat hetzelfde?

Jongeren ervaren in de workshop hun eigenheid en de
kracht van de groep. Onder begeleiding van de vakdocent,
verwerken zij de uitkomsten in een theatrale presentatie.

SPEELDATUM VR 20 JAN, 13:00 UUR
LEEFTIJD EN NIVEAU ALLE LEEFTIJDEN EN ALLE NIVEAUS
DUUR VOORSTELLING ± 60 MINUTEN
KOSTEN € 10,- PER PERSOON | WORKSHOP KOSTEN VANAF € 150,00 (1,5 UUR)
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SYNOPSIS

Voor wie nog niet gamet, is het hoog tijd te beginnen.
De wereld van de toekomst is digitaal: een wereld die
gamers helpen vormgeven. In 'Good Game (GG)' geven
zij zelf inzicht in de meerwaarde en de valkuilen van
het gamen. Hobbyisten en professionele esporters
bundelen hun krachten om al die zorgelijke
volwassenen eindelijk eens uit te leggen hoe het zit.
Met hun inbreng geven professionele theatermakers
het publiek een game-ervaring in real life.

MA 30 JAN

Good Game
(GG)
STUDIO 52ND, HET
GELUID MAASTRICHT
EN ASKO | SCHÖNBERG
THEATER

GAMES

INTERACTIE

12+

BLAUWE ZAAL

De gamewereld is oneindig rijk. Start je een game
op, dan sta je binnen een paar seconden in een ander
tijdperk, zet je de eerste stap op een andere planeet
of kruip je in een andere huid. Je bent king of the
hill of underdog, verbetert de high score van andere
spelers, ontrafelt een mysterie, bouwt je droomhuis of
overwint als team. Waar je ook naar op zoek bent, wat
je ook mist: er is een game die het je geeft.
Laat je meeslepen door de ervaringen van een diverse
groep jonge gamers. Professionele muziektheatermakers van het Geluid Maastricht, Studio 52nd en
Asko|Schönberg verwerkten hun teksten en
composities in een fysieke en muzikale voorstelling.
Een ode aan de speler en het spel, een zelfbewuste
reflectie op de invloed van gamen op je leven, maar
vooral: een broodnodige break, AFK.
In het nagesprek bij de voorstellingen gaan de makers
in op onze digitale levens. Hoe reguleren we onszelf?

Een voorstelling gemaakt
door gamers, ook voor
wie er niets van snapt

EDUCATIE

De schoolvoorstelling is inclusief verdiepend nagesprek over onze digitale levens. Want hoe reguleren
we onszelf? Overige educatie mogelijkheden kunnen
we in overleg met het gezelschap aanbieden.

SPEELDATUM MA 30 JAN, 10:30 UUR
LEEFTIJD EN NIVEAU VANAF 12 JAAR, ALLE NIVEAUS
DUUR VOORSTELLING ± 90 MINUTEN
KOSTEN € 10,- PER PERSOON INCLUSIEF NAGESPREK
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VR 10 MRT

Anne Fay REASPORA
DOX

MUZIEKTHEATER

BLAUWE ZAAL

16+

SYNOPSIS

Verhalen over slavernij stromen door je bloed, maar
zijn doorgaans nooit verteld door je familie.
Hoe ontdek je je familieverleden, al helemaal als de
Nederlandse geschiedenisboeken maar één kant
van het verhaal vertellen?
Zangeres Anne-Fay Kops en filmmaker Felix Kops
volgen de voetsporen van hun familie en voorouders
de hele wereld rond en maken een intiem en krachtig
concert over kolonialisme; een voorstelling vol vraagtekens, songs, dans en visuals.
Een wereldreis langs de routes
van de slavernij
In de voorstelling volgen we een witte vrouw op
zoek naar haar familiegeschiedenis via haar ouders,
grootouders, overgrootouders en de vele generaties
daarvoor. Bloedbanden die werelddelen overstaken in
een zoektocht naar een beter leven.
Anne-Fay en Felix reisden van Nederland via Aruba
en Curaçao naar Suriname en Ghana, op zoek naar de
verhalen achter hun afkomst. Ze maakten in al deze
landen muziek met lokale producers. Ook filmden ze
beelden op de voormalige plantages in Suriname, op
de Atlantische Oceaan en in een slavenfort in Ghana.
De mensen, hun verhalen en de muziek van deze reis
verwerken zij in nummers, waarin je invloeden terug
hoort van hiphop, soul, gospel, elektronica en traditionele stijlen uit de landen van hun voorouders. Iedere
song wordt vergezeld van een muziekvideo in de stijl
van Beyoncé.
EDUCATIE

Bij de schoolvoorstelling is er een uiteenlopend
educatieprogramma. Er is interactief en digitaal lesmateriaal ontwikkeld in de vorm van een open source
website. Hier worden thema’s uit de voorstelling
toegelicht en kunnen leerlingen zich verdiepen in het
actuele maatschappelijke debat over de onderwerpen
van de voorstelling.
Er zijn ook workshops te boeken die zich richten op
de drie thema’s van de voorstelling: gedeelde geschiedenis, culturele toe-eigening en privilege. Middels
diverse disciplines zoals dans, muziek en theater
krijgen de jongeren de ruimte om hun eigen kennis en
ervaringen te delen. Naast workshops kan er ook een
voor- of nagesprek worden geboekt met de makers
van voorstelling.

SPEELDATUM VR 10 MRT, 14:00 UUR
LEEFTIJD EN NIVEAU VANAF 16 JAAR, HAVO, VWO, MBO
DUUR VOORSTELLING 60 MIN.
KOSTEN € 10,- PER PERSOON INCLUSIEF ONLINE EDUCATIEPAGINA
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MA 03 APR

Mother’s
white
DANSTHEATER AYA
| RYAN JOJOKARSO
MUZIEKTHEATER

DANS

SYNOPSIS

12+

BLAUWE ZAAL

Shit! Daar staan ze weer. Ik begin steeds sneller te
lopen en kijk om me heen om te zien of er misschien
nog andere mensen in de buurt zijn. Maar de straat
is leeg en ik kan nu alleen nog maar rechtdoor. Niet
omkijken. Net als ik denk dat ik ze voorbij ben, grijpen
twee handen hardhandig in mijn kraag. Alweer. Ik val
achterover en hoor mijn trui scheuren. Ze lachen erom
en schelden me uit. Het lijkt inmiddels de normaalste
zaak van de wereld, maar hoe lang zal mama het nog
geloven als ik zeg dat ik gewoon gevallen ben…
'Mother’s White' is een dans- en muziektheater
productie van Danstheater AYA en Silbersee. Silbersee
maakt vrijzinnige opera die elke taal spreekt. Artistiek
leider en oprichter Romain Bischoff creëert ontmoetingen tussen makers en performers met uiteenlopende achtergronden van klassiek tot urban. Daarbij staat
de menselijke stem centraal: zij is onze sleutel tot
het hart van de toeschouwer. De dans van AYA en de
muziek van Silbersee zijn toegankelijk voor een jong
en veelkleurig publiek
De voorstelling laat de relatie zien tussen een witte
moeder en een zwart kind; de moeder ziet dat haar
kind tegen andere grenzen aanloopt dan zij gewend is.
Het voelt machteloos als je door je huidskleur anders
aangekeken wordt. Ongeloof slaat toe. Je kunt je kind
niet iemand anders laten zijn. Hunkering naar begrip
en acceptatie dringt zich op. Wanneer is het moment
dat je als moeder in actie komt?
Mother’s White gaat over verwarring van huidskleuren, privileges en de wil om elkaar te aanvaarden.
Daarbij weet Ryan Djojokarso als geen ander
schrijnende situaties met humor te benaderen.
Een verhaal dat het verdient verteld te worden in
woord, muziek, dans en zang.
EDUCATIE

Bij de schoolvoorstellingen wordt voorbereidend lesmateriaal (introductievideo en opdrachten voor in de
klas) aangeboden. Ook is het mogelijk om een beweegworkshop en/of een nagesprek te boeken.

SPEELDATUM MA 03 APR, 13:00 UUR
LEEFTIJD EN NIVEAU VANAF 12 JAAR, ALLE NIVEAUS
DUUR VOORSTELLING ± 60 MINUTEN
KOSTEN € 10,- PER PERSOON INCLUSIEF INTRODUCTIEVIDEO
EN VOORBEREIDENDE OPDRACHTEN
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Educatie
op maat
De Meervaart ontwikkelt ook educatieve
projecten op maat. Variërend van langlopende
educatietrajecten op school, tot kortlopende
workshops of workshopseries in de Meervaart.
Wij werken met een diverse groep
workshopdocenten die ervaring hebben als
docent, maar ook als uitvoerend kunstenaar in
het creatieve werkveld. We bieden workshops
in hedendaagse kunstdisciplines als dans,
film, (digitale) muziek, spoken word en theater.
De workshops zijn te koppelen aan een
voorstellingsbezoek in de Meervaart.

ICK x Meervaart
Bezoek tijdens generale repetitie + workshop
ICK Dans Amsterdam (onder leiding van Emio Greco en
Pieter C. Scholten) is het huisgezelschap Hedendaagse dans
van de Meervaart. Naast een dansgezelschap bestaat ICK
uit een Academie voor onderzoek & educatie en een Artist
Space voor opkomende choreografen.
Wij bieden in samenwerking een educatieprogramma aan
rondom de voorstellingen van ICK en haar gastchoreografen. Leerlingen krijgen een inleiding en een dansworkshop van een ICK workshopdocent die ingaat op de thema’s
van de voorstelling en ze bezoeken vervolgens de generale
repetitie in het theater.
De eerstvolgende mogelijkheid is: Past, Present, Zero
– Zero Dance Theatre op 28 oktober.
In 2022 is choreograaf Denden Karadeniz in residentie bij
de ICK Artist Space. In zijn voorstellingen combineert hij
breakdance met hedendaagse dans tot Urban Contemporary. ‘Past, Present, Zero’ gaat over verleden, heden en toekomst. Hoe beïnvloedt het verleden de keuzes van vandaag
en morgen?
Bij deze waardevolle kijk in het maakproces is er ruimte
voor maximaal 30 leerlingen.

SPEELDATUM VR 28 OKT (TIJD IN OVERLEG)
LEEFTIJD EN NIVEAU ALLE LEEFTIJDEN EN ALLE NIVEAUS
DUUR PROGRAMMA TIJD IN OVERLEG
KOSTEN € 20,- PER PERSOON
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Ook leuk!
DANS
ZA 06 MEI, 20:30 UUR

IRC ONE
IRCOMPANY

DANS
ZA 19 NOV, 20:30 UUR

Decypher
THE RUGGEDS

In ‘Decypher’ ontcijfert het Eindhovense breakdancecollectief The Ruggeds de betekenis achter getallen.
Waar de groep doorgaans met grote getalen op het
podium staat, kiezen ze in hun vierde theaterproductie
voor een intiemere setting met vier dansers.
Jessy 'Jazzy Gypz' Kemper, Niek Traa, Roy Overdijk
en Virgil 'Skychief' Dey laten hun creativiteit de vrije
loop, kiezen hun eigen pad en zoeken betekenis in iets
ogenschijnlijk minimaals als een getal.
Het resulteert in vier losse hoofdstukken, verschillend
in stijl, ritme, emotie en intensiteit, die worden verbonden door video en gebundeld tot een avondvullende voorstelling. Er rest nog maar één ding: verstand
op nul. Laat je meevoeren door een performance vol
dans en muziek.

Hiphop georiënteerde dansstijlen zijn niet ontstaan in
mooi gedecoreerde balzalen of op zorgvuldig schoongeboende balletvloeren. Ze vinden hun oorsprong in
spontane straatfeesten, op dansvloeren in het holst
van de nacht en tijdens trainingssessies op het pleintje
achter het lokale winkelcentrum. Dit is het klaslokaal,
de studio en het podium in één.
Meer dan twintig jaar geleden was het weinig pittoreske winkelcentrum City Plaza in Nieuwegein de
geboortegrond van de Illusionary Rockaz Crew (IRC).
Van de eerste hiphoppioniers uit de jaren ’80 leerde
een handvol jonge dansers daar de bouwstenen van
een nieuwe danstaal kennen.
In de decennia erna dansten ze over de hele wereld, bij
grote gezelschappen en in intieme sessies. De leden
werden volwassen, de crew werd een company en
hiphop groeide uit van een subcultuur tot een wereldwijde kunstvorm.
‘IRC ONE’ is een energieke en meeslepende voorstelling door de kernleden van IRC; een verhaal over
broederschap, expressie en eigenheid; een lofzang aan
de cultuur die hen samenbracht.

THEATER
DO 15 & VR 16 DEC, 20:15 UUR

Knock-Out

JAKOB AHLBOM COMPANY

Deze ode aan de actiefilm was een absolute hit in 2021
en is nu terug in het theater!
In 'Knock-Out' buitelen fysieke scènes over elkaar
heen, als in een rollercoaster. De voorstelling zit vol
acrobatische trucs en visuele effecten. Het publiek
krijgt geen tijd voor bezinning, zit zwetend op zijn
stoel, met een verhoogde hartslag.
De klungelige en ietwat naïeve Larry en zijn ontevreden
echtgenote worden gekidnapt. Zijn steenrijke vader krijgt
het verzoek om een aanzienlijk bedrag te betalen voor hun
vrijlating. Terwijl ze wachten op het losgeld, verschijnen er
ongenode gasten aan de deur. De verwarring wordt steeds
groter en iedereen raakt met iedereen in gevecht, in een
ultieme poging het geld veilig te stellen.
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Ook leuk!
Meervaart Jong & Meervaart Studio
Naast voorstellingen biedt de Meervaart ook activiteiten
voor jongeren in de vrije tijd, onder de noemers Meervaart
Jong en Meervaart Studio.
Bij Meervaart Jong kunnen kinderen in de leeftijd 2 t/m 16
jaar jaarprogramma’s volgen op het gebied van dans,
theater, DJ, freerunning en beeldende kunst. Het jaar
wordt afgesloten met een optreden in de Meervaart.
www.meervaart.nl/jong
Bij Meervaart Studio volgen jongeren in de leeftijd 15 t/m 25
jaar workshops variërend van 6 tot 14 weken op het gebied
van o.a. dans, DJ, zang, film, fotografie en theater.
Meervaart Studio is de hotspot voor jongeren die
op zoek zijn naar een creatieve community.
www.meervaart.nl/studio

Kunstbende Noord-Holland
Kunstbende is een landelijk platform voor jong talent
in verschillende kunstdisciplines. Kunstbende NoordHolland zet zich ieder schooljaar in om aanstormend
talent van 13 t/m 18 jaar een professioneel podium te
bieden in de Meervaart.

Break a Leg
Jaarlijks organiseert Meervaart het internationale
Streetstyle Dance Festival Break A Leg. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat wordt er gebattled door
de beste hiphop dansers en crews.
Break A Leg is een samenwerkingsverband tussen
Meervaart, Jurskee, Shaggy & Vince Charming Productions. De doelstelling van Break A Leg is om de hiphop cultuur te verbinden. De focus ligt niet alleen op
het wedstrijdelement, maar ook op het sociale aspect
en het delen van kennis.
Break a Leg is geschikt voor alle leeftijden. Ben jezelf
geen danser? Er is de hele dag genoeg spectaculairs
te zien en te horen. Ook als je zelf niet meedanst is dit
een event dat je niet wilt missen. Check de website
voor meer informatie, data, inschrijven en tickets.
www.breakalegdancebattle.com

Het team organiseert jaarlijks vanuit de Meervaart een
scholentour bestaande uit een bezoek in de klas en/of
een aansprekend en verrassend programma in de aula.
Op deze manier worden creatieve leerlingen op een
actieve manier uitgedaagd om mee te doen aan de
oudste talentenwedstrijd van het land met o.a. Akwasi,
Martin Garrix en Nielson en als oud-deelnemers.
Daarnaast is een speciaal pakket beschikbaar voor
CVK-docenten bestaande uit een informatiebrief,
flyers/posters en gespot-stickers waarmee docenten
leerlingen kunnen ‘spotten’. Het programma en het
CKV-pakket zijn geheel gratis te boeken via
noordholland@kunstbende.nl

www.kunstbende.nl

Meervaart Scholentour
Meervaart Jong, Meervaart Studio en Kunstbende
Noord-Holland bundelen vanaf september 2022 hun
krachten voor een gezamenlijk scholentour door
Amsterdam!
Hierbij willen wij leerlingen kennis laten maken en
enthousiasmeren voor de activiteiten en het brede
aanbod van de Meervaart. Onze programma’s en activiteiten zijn met name voor jongeren tussen 12 – 25
jaar oud. Dit doen we doormiddel van een klassenbezoek langs verschillende klassen.
Tijdens het klassenbezoek komt een leuk team (medewerker van de Meervaart & (oud) deelnemer) langs om
de Meervaart activiteiten en projecten toe te lichten.
Bij de activiteiten van de Meervaart staan kennismaking met creativiteit, kunst en cultuur centraal. De
jongeren kunnen hun talenten verder ontwikkelen en
andere jongeren ontmoeten. Voor een bezoek aan uw
school kunt u contact opnemen met
educatie@meervaart.nl
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COLOFON
BEELDCREDITS

FTBLL: Jelle Draper •
Good Game (GG): Ingrid Jongens •
REASPORA: Felix Kops •
Mother’s White: Bowie Verschuuren •
Past, Present, Zero: Vincent Vianen •
Decypher: Rutger Pauw •
Knock-Out: Bart Grietens •
IRC ONE: Steven Tips •
Meervaart Studio: Odessa DC •
Kunstbende Noord-Holland, Meervaart
Jong en Break A Leg: Dave van Hout
VORMGEVING

Justin van Soest
REDACTIE

Kora Valentić

