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Aanbod  
Primair 
Onderwijs

Beste schooldirectie, leerkracht en cultuurcoördinator, 

Voor u ligt ons educatie aanbod voor seizoen 2021 | 2022. De Meervaart biedt een 
toegankelijke en uitdagende theaterprogrammering, ook voor de schoolkinderen  
in Nieuw-West.

Cultuureducatie en talentontwikkeling vormen  
de ruggengraat van onze organisatie waarmee we  
kinderen en jongeren een lange leerlijn aanbieden, 
die start bij de onderbouw van het primair onderwijs 
en doorgaat tot actieve kunstbeoefening in de  
vrije tijd.
 
We presenteren een gevarieerd aanbod aan voor-
stellingen. Met, zoals u van ons gewend bent, bij 
elke voorstelling een verrassende inleidende les en 
uitdagende workshop, waarvoor onze vakdocenten 
met veel plezier bij u op school langskomen. De voor-
stellingen staan in verbinding met de verschillende 
leerlijnen van het Basispakket Cultuureducatie en in 
de meeste gevallen is er een lespakket beschikbaar. 
 
De kleuters kunnen meeleven met 'Sneeuwwitje',  
een voorstelling gebaseerd op de sprookjes van 
Gebroeders Grimm. ‘BullyBully’ is een peutermusical 
over vriendschap en ‘het onbekende’ met twee  
spelers, veel liedjes, grappig geruzie, gedram en  
een happy end. 

Voor de groepen 3 en 4 kunt u kiezen uit drie voor-
stellingen: ‘Tori’, ‘Prinses Arabella’ en ‘t Olifantje 
Abul-Abbas’. Vorig jaar kon de voorstelling ‘Tori’ 
helaas niet plaatsvinden, dus dit jaar hebben de leer-
lingen nogmaals een kans om te genieten van deze 
swingende hiphop voorstelling vol muziek. ‘Prinses 
Arabella’ is een muzikale voorstelling vol kleurrijke 
personages naar de prentenboeken van Mylo  
Freeman. In ‘t Olifantje Abul-Abbas’ gaan de  
kinderen mee op een mooie muzikale reis  
over land en zee. 
 
De groepen 5 en 6 kunnen komen kijken naar de 
voorstelling ‘Het verhaal van Anders’ over een plek 
waar alles gewoon heel anders is. In ‘De Gouden 
Koets’ worden de leerlingen meegenomen in het  
verhaal van kroonprinses Wilhelmina en Kwadjo. 
 
De groepen 7 en 8 kunnen de voorstelling ‘De brieven 
van Mia’ bezoeken die vorig jaar helaas niet plaats 
kon vinden. De voorstelling is gebaseerd op het boek 
van Astrid Sy over wat oorlog met je doet en is een 
spannende, muzikale zoektocht naar een gedeeld  
verleden. In ‘Het Groene Meisje’ worden de deel- 

nemers meegenomen in een zeer hygiënische  
voorstelling vol spetterende muziek en zang,  
schoonmaakmiddelen en groene hamburgers. 
 
Tot slot vragen we aandacht voor een bijzonder 
theaterproject op school, ‘De Speelvloer’, ons educatie 
aanbod op maat en het aanbod aan buitenschoolse 
theater, muziek, atelier en danslessen van Meervaart 
Jong. 
 
We hopen dat zoveel mogelijk kinderen uit  
Amsterdam kennis kunnen maken met de  
verschillende podiumkunsten in ons theater.  
We heten uw school dan ook graag welkom  
in seizoen 2021 | 2022 in De Meervaart! 

Met vriendelijke groet,
 
Kyara Hoekerswever
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MA 27 SEP

Sneeuwwitje
THEATER TERRA &  
MORSSINKHOF TERRA  
THEATERPRODUCTIES

BEELDEND THEATER MET POPPENSPEL 

SYNOPSIS 
De mooie prinses Sneeuwwitje is geliefd bij het hele volk, be-
halve bij haar jaloerse stiefmoeder, de Koningin. Op een dag 
vertelt een toverspiegel aan de Koningin dat niet zij, maar 
Sneeuwwitje de mooiste van het land is. Sneeuwwitje vlucht 
de bossen in en vindt een nieuw leven bij zeven grappige en 
muzikale dwergen. Maar de Koningin weet haar te misleiden 
met een betoverde appel. Alleen een kus van ware liefde kan 
Sneeuwwitje nog redden…

SPELERS 
Met de spelers van Theater Terra

MAKERS 
Naar het sprookje van de gebroeders Grimm • Script & lied- 
teksten: Marc Veerkamp • Muziek: Fons Merkies • Regie: Wesley 
de Ridder • Decor-, poppen- & kostuumontwerp: Kathelijne 
Monnens

INLEIDING 
Loes is niet blij. Haar beste vriendin heeft een tekenwed-
strijd gewonnen waar ook zij aan meedeed. Loes wilde dat 
ze zo mooi kon tekenen als haar vriendin. Maar het lijkt wel 
alsof zij alles beter kan. Nu heeft Loes haar tekening kapot 
gemaakt uit wraak, maar daar heeft ze een beetje spijt van. 
Hebben de kinderen een idee hoe ze dit probleem  
op kan lossen?

WORKSHOP 
In de workshop gaan de kinderen aan de slag met beel-
dend theater en rolopbouw. Door middel van oefeningen in 
transformatie in fysiek, mimiek en stem ontwikkelt iedereen 
zijn eigen type kabouter. En die kabouters stellen zichzelf 
natuurlijk voor aan de rest van de klas!

WANNEER: MAANDAG 27 SEPTEMBER 2021 
DUUR VOORSTELLING: 60 MINUTEN  

THEMA’S: JALOEZIE • WRAAK • GOED EN KWAAD

GROEP  
1 & 2
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MA 01 NOV

Tori
HNT JONG

SYNOPSIS 
Tori is gebaseerd op het prijswinnende boek van Brian 
Elstak. Tori gaat over het spannende avontuur van drie 
moedige mensenkinderen: Cel, Bones en Zi. 

Hun vader, reuzenschildpad Jean-Michel, is een echte 
‘tori-man’, een verhalenverteller. Hij kan zo fantastisch 
vertellen dat de hele wereld lijkt stil te staan. Gewa-
pend met een potloodzwaard, een ijzersterk Colossus-
schild en een raadselachtige tijgerklauw komen de drie 
kinderen hun vader te hulp. Zijn ze tegen de kwaadaar-
dige Vos opgewassen?   

Een swingende hiphop voorstelling vol muziek waar-
in graphic design en theater samenkomen.

INLEIDING 
Mevrouw/Meneer Fontijn’s verhaal is verdwenen. Het 
begin van haar verhaal is er maar de rest is verdwenen. 
Gelukkig staan er op de bladzijdes nog wel een paar 
woorden: denkkracht, spierkracht, verbeeldingskracht 
en daadkracht. En er zijn ook nog een aantal illustraties. 
Kunnen de kinderen helpen verzinnen hoe het verhaal 
verder gaat? 

WORKSHOP 
In de workshop gaan de leerlingen aan de slag met 
storytelling. Wat voor avonturen kun je beleven? Welke 
manieren zijn er om een verhaal te verzinnen? Hoe zorg 
je er voor dat het publiek aan je lippen hangt? Hoe maak 
je samen een verhaal? En hoe vertel je het verhaal aan 
de hele klas?

WANNEER: MAANDAG 1 NOVEMBER 2021
DUUR VOORSTELLING: 75 MINUTEN  

THEMA’S: MOED • HELPEN • HIP HOP • MUZIEK •  
THEATER • CARAÏBISCH

GROEP  
3 & 4
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MA 21 MRT

’t Olifantje 
Abul-Abbas 
AMSTERDAMS  
ANDALUSISCH ORKEST

SYNOPSIS 
Het is de negende eeuw. De legendarische Khalief van Bagh-
dad schenkt een wit olifantje, Abul Abbas, aan Karel de Grote 
om hun vriendschap te bezegelen. Wat een spannende tocht 
gaat Abul-Abbas nu afleggen naar het koude Europa! Niet al-
leen laat hij zijn vriendjes achter, maar moet hij zich staande 
houden in een nieuwe onbekende omgeving.

Ga met Abul-Abbas mee op een mooie muzikale reis  
over land en zee. 

INLEIDING 
Mevrouw/Meneer Blijdorp voelt zich eenzaam en wil graag 
een huisdier. Maar er zijn zoveel dieren om uit te kiezen. 
Welk dier zou het zachtst zijn? Welk dier zou het beste 
luisteren? Welk dier wordt het oudst? En welk dier is het 
grappigst? Misschien kunnen de kinderen helpen een keuze 
te maken.

WORKSHOP 
Wat is jouw lievelingsdier? Hoe beweegt hij? Hoe klinkt jouw 
dier als hij kon praten? Door middel van theateroefeningen 
transformeert elke leerling in zijn eigen dier. En de klas gaat 
ook nog, net als het olifantje Abul-Abbas, zelf op reis.  
 
In de vorm van een vertelpantomime op muziek komen de 
kinderen langs plekken over de hele wereld zoals de woestijn 
en de noordpool. En misschien zelfs wel de maan.

WANNEER: MAANDAG 21 MAART 2022
DUUR VOORSTELLING: 60 MINUTEN  

THEMA’S: WERELDMACHTEN • OOSTEN • WESTEN

GROEP  
3 & 4
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MA 11 & DI 12 APR

Prinses  
Arabella 
ROSE STORIES

SYNOPSIS 
De koning en de koningin proberen Prinses Arabella uit 
haar kamer te krijgen, maar Arabella vindt alles maar 
saai. Prins Mimoen doet ook een poging. “We kunnen 
toch verstoppertje doen?” roept hij door de dichte deur. 
Prinses Arabella rolt haar ogen. Dat spelen ze namelijk 
altijd! 
 
Prinses Arabella is een muzikale familievoorstelling 
(5+) naar de populaire prentenboeken van Mylo Free-
man, over de avonturen van het eigenwijze prinsesje 
Arabella. Een voorstelling vol kleurrijke personages als 
Prins Mimoen, Prinses Ling, Oppas Ushi die alles op 
haar rolschaatsen regelt en Oma Omi die precies weet 
hoe prinsesjes en prinsen zich horen te gedragen! Een 
productie van ROSE stories voor de middenzaal, met 
een groot kleurrijk decor geïnspireerd op de illustraties 
van Mylo Freeman.

INLEIDING 
Mevrouw/Meneer Boor verveelt zich. Heel erg. Heel 
heel erg. Heel heel heel erg. Elke dag lijkt hetzelfde. Ze 
vindt niks leuk en heeft alles al een keer gedaan. Is hier 
misschien iets te beleven? Hebben de kinderen tips om 
je niet meer te hoeven vervelen?

WORKSHOP 
In de workshop wordt er een beroep gedaan op de cre-
ativiteit van de leerlingen qua toneelspelen en verhalen 
verzinnen. In groepjes verzinnen zij een avontuur voor 
de leden van het koningshuis dat daarna op muziek 
nagespeeld wordt in de klas. 

WANNEER: MAANDAG 11 APRIL EN DINSDAG 12 APRIL 2022
DUUR VOORSTELLING:  50 MINUTEN  

THEMA’S: GROTER DURVEN DROMEN • VRIENDSCHAP

MUZIKALE VOORSTELLING

GROEP  
3 & 4
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MA 13 SEP

Het verhaal 
van Anders 
DANSTHEATER AYA

SYNOPSIS 
Wat als er een plek zou zijn waar alles gewoon heel anders 
is? Choreograaf Ryan Djojokarso maakt een voorstelling 
voor 8+ vol dans en absurde humor. In dit verhaal gaan veel 
dingen niet zoals in de normale wereld. Veel regels gaan op 
de schop. 
 
Het verhaal van Anders gaat over Anders, Ike en Salina. An-
ders en Ike zijn onafscheidelijke vrienden en kunnen de hele 
wereld aan. Ze hebben gezworen altijd samen te blijven. In 
een sprookje kan namelijk alles. Een kikker die in een prins 
verandert, een prinses die draken temt, twee prinsen die 
met elkaar trouwen. Dat denkt Ike in elk geval. Maar Anders 
voelt dat anders. Zeker als Salina in de straat komt wonen… 
Anders, Ike en Salina spelen tussen de regels, want ze heb-
ben veel meer ruimte dan de wereld hun geeft. Soms moet je 
gewoon even anders kijken naar de dingen. 
 
Ryan Djojokarso over de voorstelling:  
“We gaan op zoek naar een wereld waar alles zou moeten mogen 
en waar voor iedereen plek is. Wie zijn wij om over een ander 
te oordelen? In het stuk spelen we met cultuur, met aangeleerd 
gedrag, met kleur, met hokjesdenken. Welke cultuur neem je mee, 
waar hou jij van, waar val je op?”

CREDITS 
Choreografie: Ryan Djojokarso • Dans: Jochem Eerdekens, Simon 
Mual, Chanel Vyent • Muziek: Robbert Klein • Dramaturgie: 
Wies Bloemen

INLEIDING 
Mevrouw/Meneer Fiesique is professor en doet een onder-
zoek naar lichaamstaal. In het dagelijks leven zijn we ge-
wend ons uit te drukken door te praten. Maar met lichaams-
taal kun je ook heel veel zeggen. Samen met de klas probeert 
mevrouw Fiesique een aantal oefeningen uit. Bijvoorbeeld 
hoe je emoties kunt laten zien met je lijf en hoe je je lichaam 
gebruikt voor het vertellen van een verhaal.

WORKSHOP 
Na de voorstelling krijgen de klas een energieke en stoere 
dansworkshop. In deze workshops leren de kinderen hoe je 
ook zonder woorden een verhaal kunt vertellen en hoe je je 
op verschillende manieren uit kunt drukken.

WANNEER: MAANDAG 13 SEPTEMBER 2021
DUUR VOORSTELLING: 60 MINUTEN  
THEMA’S: GENDER • DANS • HUMOR

GROEP  
5 & 6
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WO 26 JAN

De Gouden Koets  
Het cadeau dat  
niemand wilde 
URBAN MYTH

SYNOPSIS 
De Gouden Koets (8+) is een voorstelling voor de hele familie 
met acteurs Birgit Schuurman en Tarikh Janssen. Wat geef 
je een prinses die alles al heeft? Prinses Wilhelmina wordt 
op haar 18e tot Koningin der Nederlanden gekroond. De Am-
sterdammers geven haar een gouden koets cadeau, met op 
de zijkant afbeeldingen van de geschiedenis van Nederland. 
Maar… de prinses vindt al dat goud zó vreselijk ouderwets. 
Op de dag van haar kroning rijdt ze liever in een moderne 
Crème Calèche koets door de stad. Iedereen komt kijken, ook 
Kwadjo. 
 
Kwadjo is een gewone jongen. Nou ja, dat vindt hij zelf. Maar 
niet lang geleden kwamen er veel meer mensen naar hém 
kijken en wijzen dan naar prinses Wilhelmina. Wel een paar 
miljoen. Samen met andere mensen uit Suriname werd hij 
tentoongesteld in 1883 in het Nederlandse koloniale pavil-
joen van de wereldtentoonstelling in Amsterdam. Nu woont 
hij niet meer in een tentoonstelling. Toch kijkt iedereen nog 
naar hem en soms wijzen ze hem na. 
 
Op een dag ontmoeten Kwadjo en kroonprinses Wilhelmina 
elkaar, in het Paleis voor Volksvlijt, waar de Gouden Koets 
staat. Op de linkerzijkant staat een schildering met tussen 
de zwarte mensen, een jongetje, hij lijkt op Kwadjo. Op een 
troon zit een witte, jonge vrouw, ze lijkt op Wilhelmina. 
Kwadjo vraagt de jonge kroonprinses. “Waarom word jij 
koningin van plekken ver weg waar je nog nooit geweest 

bent?” Wilhelmina weet niet wat ze van al Kwadjo’s vragen 
moet denken. Ze raakt overvallen door twijfels. Toch is een 
ding zeker, Wilhelmina wordt koningin. De geschiedenis is 
geschreven, die kun je niet veranderen. Maar de toekomst 
wel. Als je maar durft. 
 
CREDITS 
Producenten: Urban Myth, De Krakeling en STIP theater- 
producties • Cast: Birgit Schuurman en Tarikh Janssen

INLEIDING 
Mevrouw/Meneer van Drakesteyn, werkzaam bij het konink-
lijk huis, wil het met de kinderen hebben over De Gouden 
Koets: een echt Nederlands icoon. Op Prinsjesdag rijden de 
koning en de koningin hierin naar de Ridderzaal. Dat ge-
beurt al sinds 1903 en wordt gezien als een echte Nederland-
se traditie. Toch vinden sommige mensen dat de koets nooit 
meer gebruikt mag worden. Dat de koets in een museum 
thuishoort. Anderen vinden dat je de Nederlandse tradities 
moet eren. Waarom vinden deze mensen dit eigenlijk? 

WORKSHOP 
De workshop bestaat uit een filosofisch gesprek over de 
voorstelling en uit een theatrale maakopdracht. In de 
maakopdracht onderzoeken de leerlingen in groepjes hoe je 
samen nieuwe tradities kunt maken en presenteren zij een 
spiksplinternieuwe traditie voor ons land.

WANNEER: WOENSDAG 26 JANUARI 2022
DUUR VOORSTELLING: 60 MINUTEN  

THEMA’S: THEATER • ERFGOED • IDENTITEIT • VOOR JEZELF OPKOMEN • VERBINDING

GROEP  
5 & 6
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SYNOPSIS 
Een pratende computer, zuurstof uit apparaten, een di-
gitale zon en bestek van plastic. Welkom in het extreem 
smetteloze huis van Perry & Loek, de eigenaren van een 
chemisch schoonmaakbedrijf. Terwijl Loek zich elke dag 
een hernia schrobt, zit Perry thuis. Hij is allergisch voor 
alles wat van buiten komt. Met name voor planten en 
kinderen.

Op een dag staat er tot hun onaangename verrassing 
een meisje op de stoep. Wat komt ze doen? Waarom 
gaat ze niet weg? Wat heeft ze eigenlijk bij zich, in die 
doos? En waar komt die muziek toch steeds vandaan?

Het Groene Meisje is een zeer hygiënische familie-
voorstelling voor iedereen vanaf 8 jaar vol spetterende 
muziek en zang, schoonmaakmiddelen, geheimzinnige 
superkrachten en groene hamburgers.

Power to the plants!

CREDITS 
Concept: Marije Gubbels, Manon Wittebol, Nora Duijf •  
Regie, liedteksten en tekstbijdragen: Marije Gubbels •  
Spel en zang: Freek den Hartogh, Lotte Pierik, Lucas  
Schilperoort en Job Greuter • Tekst: Leon Brill

INLEIDING 
Mevrouw/Meneer Secuur werkt bij het Ministerie ter 
bevordering van hygiëne in de 21e eeuw. Zij geeft de 
kinderen tips over hoe je zo schoon mogelijk kunt leven. 
Daarnaast wil ze graag weten wat wat het smerigste is 
wat de kinderen ooit hebben meegemaakt. Natuurlijk 
vertelt Mevrouw Secuur eerst zelf over haar meest vieze 
ervaring (de reden dat ze dit werk is gaan doen).

WORKSHOP 
In de workshop gaan we het hebben over de toekomst. 
Na een filosofisch gesprek rondom het thema krijgen de 
leerlingen een maakopdracht waarin zij in groepjes een 
theatrale presentatie ‘Groen in de toekomst!’ geven aan 
de rest van de klas.

WANNEER: MAANDAG 07 EN DINSDAG 08 MAART 2022
DUUR VOORSTELLING: 75 MINUTEN   

THEMA’S: MUZIEK • SUPERKRACHTEN

MA 07 & DI 08 MRT

Het groene 
meisje 
MAXTAK

MUZIEKTHEATER

GROEP 
7 & 8
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MA 20 & DI 21 JUN

De Brieven 
van Mia
ROSE STORIES /  
GEORGE & ERAN  
PRODUCTIES

SYNOPSIS 
Op een dag vindt de elfjarige Syrische Laila een stapel oude 
brieven op de zolder van de 91-jarige Joodse Isa Cohen. Voor 
ze het weet zit ze middenin een spannende speurtocht naar 
het lot van Mia, de briefschrijfster. Mia blijkt de in de oorlog 
verdwenen jeugdliefde van meneer Cohen. Maar wie was ze 
precies? En wat is er met haar gebeurd?

We volgen dit verhaal door de ogen van een oude Joodse 
man en een jong Syrisch meisje, die zelf net gevlucht is voor 
de oorlog. Langzaamaan ontstaat er een onwaarschijnlijke 
vriendschap tussen twee ogenschijnlijke tegenpolen. Samen 
proberen zij het mysterie van de kist vol brieven uit de 
Tweede Wereldoorlog te ontrafelen.

De Brieven van Mia, gebaseerd op het succesvolle boek van 
Astrid Sy, gaat over wat oorlog met je doet en is een  
spannende, muzikale zoektocht naar een gedeeld verleden.

INLEIDING 
Een theaterdocent van De Meervaart gaat het met de leer-
lingen hebben over de Tweede Wereldoorlog. Moeten we het 
er nog over hebben? Kennen jullie verhalen van mensen in 
een oorlogssituatie? En wat zou iemand in een oorlogs- 
situatie nodig kunnen hebben van een ander?

WORKSHOP 
In het nagesprek gaan we het hebben over wat dat eigenlijk 
met je doet, een oorlog meemaken. Als je je huis en familie 
moet achterlaten omdat het te gevaarlijk is. Stel je voor dat 
je iemand van je eigen leeftijd, die in angst leeft in een oor-
logssituatie, een hart onder de riem kon steken. In de  
workshop schrijven de leerlingen een brief die ze in  
groepjes, op hun eigen manier, presenteren.

WANNEER: MAANDAG 20 EN DINSDAG 21 JUNI 2022
DUUR VOORSTELLING:  75 MINUTEN  

THEMA’S: TWEEDE WERELDOORLOG • THEATER

GROEP 
7 & 8
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DOEL VAN HET PROJECT 
De Meervaart heeft samen met de Goeman Borgesiusschool 
een project ontwikkeld met als doel om middels theaterles-
sen taal- en sociale vaardigheden te ontwikkelen. Deze 
theaterlessen kunnen gezien worden als een aanvulling op 
de dagelijkse lespraktijk van de school.  

WAT DE KINDEREN LEREN 
De kinderen leren, middels theatrale opdrachten en het 
spelen van scènes, verschillende emoties te uiten, zichzelf te 
presenteren aan een groep en op dagelijkse (school)situaties 
te reflecteren.

GOED OM TE WETEN 
De lessenreeks bestaat uit twaalf lessen en kan aangeboden 
worden aan groep 1 t/m groep 8. Het project kan op maat 

worden aangepast. Zo kunt u er bijvoorbeeld voor kiezen  
de lessen alleen te gebruiken voor de onder-, midden-, of  
bovenbouw. Ook kunt u ervoor kiezen de nadruk van de 
lessen vooral op taal- of juist sociale vaardigheden te leggen. 
Om aan te sluiten op uw school, wat betreft de taalontwik-
keling, is er van tevoren overleg met de leerkracht(en) over 
de woordenschat en de lesmethode die uw school gebruikt.  
 
REFLECTIE 
Alle lessen worden uitgevoerd door opgeleide theaterdocen-
ten van de Meervaart. Om de ontwikkeling van de kinde-
ren in kaart te brengen wordt tijdens de lessen door onze 
docenten een beoordelingsformulier bijgehouden. 

WANNEER: IN OVERLEG MET DE SCHOOL  
VERSPREID OVER HET SCHOOLJAAR 2021 | 2022

MEER INFORMATIE: EDUCATIE@MEERVAART.NL • 020-4107488 

MA 01 NOV

De speelvloer
THEATERLESSEN

ALLE  
GROEPEN
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Educatie  
op maat

Naast voorstellingen ontwikkelt de Meervaart verschillende educatieve projecten. Variërend van 
langlopende educatietrajecten op school tot kortlopende workshops of workshopseries. Naast 
onderstaande mogelijkheden ontwikkelen we ook programma’s op maat.  
We nemen graag de mogelijkheden met u door. 

Ondersteuning bij eindvoorstelling van groep 8
Vanaf dit jaar biedt Meervaart Jong de extra mogelijkheid om 
binnen korte tijd een eindvoorstelling te maken op basis van 
de input van de leerlingen. In 10 lessen van 2 uur wordt een 
montagevoorstelling gemaakt n.a.v. een gewenst thema. De 
leerlingen krijgen 5 lessen binnen verschillende disciplines  
(zoals improvisatie of toneelschrijven) waarin materiaal 
verzameld wordt. De overige 5 lessen staan in het teken van 
het repeteren van de voorstelling waarbij de theaterdocent 
de regie doet, zoals het vastleggen van de mise-en-scènes en 
de spelcoaching. Met de gedeeltes die al vaststaan kunnen de 
leerlingen met de leerkracht zelf nog vaker oefenen. 
 
Natuurlijk kunnen onze docenten ook nog steeds op de 
reguliere manier worden ingehuurd: voor verdiepingslessen 
gericht op speltechnieken, voor regieadvies of voor het  
regisseren van een voorstelling waarvan het script er al is.

Spelworkshops 
Leerlingen vanaf groep 6 krijgen spelworkshops, eventueel 
gekoppeld aan een rondleiding door de Meervaart. De spel-
workshops kunnen zich richten op meerdere elementen zoals 
een basisworkshop spel, tekst, improvisatie, theatersport,  
rolopbouw, camera-acteren, etc. Naast de spelworkshops is 
een techniekworkshop, een workshop theatermaken en een 
workshop toneelschrijven mogelijk. 

Themaprojecten
Gekoppeld aan thema’s die op school worden behandeld, 
voorstellingen in de Meervaart, of bijvoorbeeld landelijke 
thema’s zoals de boekenweek stellen we een project op maat 
samen voor een korte periode, aangepast aan het niveau 
van de groepen. Het maken van korte voorstellingen met de 
leerlingen behoort dan ook tot de mogelijkheden. 
 
Docentinspiratie 
Theaterdocenten bieden de schooldocenten praktische 
drama-werkvormen voor in de klas. Deze workshops kunnen 
bijvoorbeeld worden toegespitst op de bevordering van taal-
vaardigheden of sociale vaardigheden. 
 
Het is een les waarin leerkrachten de dynamiek van een 
theaterles toegelicht krijgen, en ze inzicht krijgen in hoe je er 
voor zorgt dat leerlingen creatief kunnen werken. Het geeft 
inzicht in het creatieve proces en in een voorbeeld theaterles 
wordt zichtbaar waarom verschillende opdrachten zo  
gekozen zijn.

START EN DUUR BEGELEIDING: IN OVERLEG
KOSTEN: IN OVERLEG

MEER INFORMATIE: EDUCATIE@MEERVAART.NL • 020-4107488
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Naschoolse  
activiteiten
Meervaart Jong
DANS-, THEATER-, MUZIEK- EN  
ATELIERLESSEN VANAF 2 JAAR

Meervaart is dé plek in Amsterdam Nieuw-
West waar kinderen van 2 tot en met 16 jaar 
naschools aan het werk kunnen met verschillende 
kunstdisciplines. Samen met leeftijdsgenoten gaan 
ze op zoek naar verhalen die ze met elkaar vertellen, 
spelen, dansen en uiteindelijk natuurlijk ook aan een 
publiek laten zien in de Meervaart!

Aanbod 2021 l 2022
In seizoen 2021 | 2022 biedt Meervaart Jong van maandag tot en 
met zaterdag lessen aan in theater, streetdance, klassiek ballet, 
breakdance, dj en atelier. Voor kinderen van 4-6 jaar zijn er  
theater- en dansspeelgroepen op de woensdag en zaterdag.  
Voor de allerjongsten van 2-3 jaar bieden we op de zaterdag- 
ochtend een reeks van 12 lessen aan in peuterdans.

Leslocaties
De lessen vinden plaats in Osdorp, Slotervaart, Geuzenveld en 
Slotermeer.  

Meer informatie
Het uitgebreide lesaanbod en onze leslocaties vindt u op  
www.meervaart.nl/jong. Wilt u als school meer informatie over 
dit aanbod? Stuur een e-mail naar jong@meervaart.nl. 
 
Voor een lesseizoen betalen ouders, afhankelijk van de lesgroep 
tussen de €140,- en €400,-. 
 
Lesgeld via jongerencultuurfonds 

Het Jongerencultuurfonds helpt ouders met een minimum  
inkomen door het betalen van de leskosten. De Meervaart is 
net zoals uw school, jeugdhulpverlening of welzijnsinstelling 
intermediair en kan de aanvraag namens de ouders indienen. 
Het lesgeld wordt rechtstreeks door het Jongerencultuurfonds 
overgemaakt aan de Meervaart. 
 
Voor meer informatie betreffende deze vergoeding kunt u naar 
www.jongerencultuurfonds.nl of u kunt contact opnemen met de 
Meervaart.

START LESSEIZOEN: 18 SEPTEMBER 2021
DUUR LESSEIZOEN: +/- 26 LESWEKEN

 
MEER INFORMATIE:  

JONG@MEERVAART.NL 
020-4107488 

 WWW.MEERVAART.NL/JONG

COLOFON

BEELDCREDITS

Sneeuwwitje: Theater Terra • Prinses  
Arabella: Mylo Freeman • ’t Olifantje Abul- 
Abbas: Amsterdams Andalusisch Orkest • 

Tori: Brian Elstak • Het verhaal van Anders: 
Sjoerd Derine • De Gouden Koets:  

Koninklijke Verzamelingen • Het groene 
meisje: Esther de Boer – Es & zn •  

Brieven van Mia: Curly and Straight •  
De speelvloer en overig: Marc Roodhart

VORMGEVING

Justin van Soest
 

REDACTIE

Kyara Hoekerswever • Birgit van der Jagt 
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