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Beste schooldirectie, leerkracht of cultuur- 
coördinator,  

Hieronder vind je het aanbod van de  
Meervaart voor het voortgezet onderwijs  
gedurende theaterseizoen 2020 - 2021. 
 
Het zijn dans- en toneelvoorstellingen die inspireren, 
ontroeren, amuseren of uitnodigen tot discussie.  
Veel voorstellingen hebben live muziek of zang.

We bieden de voorstellingen aan tijdens schooltijd. 
Daarnaast lichten we ‘vrije’ voorstellingen uit die  
door de leerlingen te bezoeken zijn in de avond of  
in het weekend.

Om het voorstellingsbezoek in de Meervaart voor 
zowel de leerlingen als de spelers zo prettig mogelijk 
te laten verlopen, willen we je 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 waar-
devolle toevoeging aan het voorstellingsbezoek en  
bevelen wij dan ook van harte aan. Na inschrijving 
nemen we contact op om de planning 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 
bewaakte garderobe. Dit kost enige tijd. Het is daarom 
van belang dat de leerlingen een kwartier voor aan-
vang 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 vind je op  
www.meervaart.nl 

Leerlingen krijgen met hun cultuurkaart een korting 
van 25% op alle voorstellingen. We bespreken hiervoor 
ook graag de mogelijkheden.
 
Kosten & inschrijven

Inschrijvingen gaan via Havanna Bundel.  
Het educatieprogramma is inbegrepen bij de  
toegangsprijs, tenzij de workshop afzonderlijk  
op aanvraag wordt aangeboden.  
 
Je kunt je interesse doorgeven via een mail naar  
hbundel@meervaart.nl. Mocht je vragen hebben of 
speciale wensen, schroom niet om contact met ons  
op te nemen via 020 - 410 7701.

Tot ziens in de Meervaart!

Met vriendelijke groet,

Havanna Bundel
Educatie voortgezet onderwijs de Meervaart

Aanbod  
Voortgezet Onderwijs

http://www.meervaart.nl
mailto:hbundel%40meervaart.nl?subject=


‘Knockout’ gaat over twee jonge kickboksers, over 
puberverdriet, vlinders in je buik, een rotjeugd, 
kwetsbaarheid en discipline.  
 
Het verhaal speelt zich af op de sportmat en is een 
drama over vijf rondes met afwisselend theater, 
vechtsport en muziek.  

De voorstelling is onder andere geïnspireerd op 
het levensverhaal van bokslegendes Lucia Rijker en 
Said Bensellam. Beide kickboksers die zich, ieder op 
hun eigen manier, door het boksen uit hun milieu 
omhoog vochten.

Educatie

Zet je leerlingen in beweging! Speciaal voor het 
VMBO is er een uitgebreid educatieproject: Knock-
Out@school. Het gratis programma voorafgaand 
aan het voorstellingsbezoek, bestaat uit lesmate-
riaal en drie workshops van 75 minuten. 

De workshops in de disciplines theater, stage fight-
ing en rijm & beat worden in overleg ingeroosterd 
en kunnen verdeeld worden over meerdere weken, 
maar ook in één of twee intensieve projectdagen 
worden gepland.

Dit project is een unieke ervaring voor leerlingen en 
bereidt hen actief voor op het voorstellingsbezoek.

SPEELDATUM MA 14 SEPT 2020, 14:00 UUR
LEEFTIJD EN NIVEAU KLAS 1 T/M 4, VMBO 
DUUR VOORSTELLING ± 75 MINUTEN 
KOSTEN € 10,- P.P.  
(INCL. LESBRIEF, WORKSHOP & NAGESPREK)

#kickboxing   
#puberliefde 

MA 14 SEP

Knockout! 
ZEP THEATERPRODUCTIES
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‘Shake Shake Shake’ is een opzwepend concert dat  
langzaam ontspoort in een dansvoorstelling. 

Een live band van dansers en muzikanten zingt over 
vastzitten en losschudden, de top najagen en de bodem 
raken. De één vliegt over de ander zijn instrumenten,  
en even later zijn ze verwikkeld in een poëtisch dans-
duet. Een rock en roll ritueel, met muziek als motor  
en bezieling als brandstof.   

‘Shake Shake Shake’ gaat over voelen dat je leeft, in een 
wereld waar je nauwelijks meer zelf in de hand hebt 
waar je aandacht naartoe gaat. Het gaat over muziek, 
als een aanstekelijke uitnodiging om te bewegen en 
alle ellende van je af te schudden. Zoals in de soul, de 
punk en misschien wel elke muzikale stroming die een 
tegengeluid vertegenwoordigde. Maar bovenal gaat 
‘Shake Shake Shake’ over samen een eigen, alternatieve 
richting vinden.

Educatie
‘Shake Shake Shake’ gaat samen met een 
gratis beschikbare lesbrief voor scholen. Zie:
www.dedansers.com/educatie

 
Daarnaast is er op aanvraag een workshop beschik-
baar. Deze kan zowel van tevoren als na afloop van de 
voorstelling plaatsvinden in het theater. De spelers na 
afloop nog een vraag stellen op het podium kan altijd.

www.dedansers.com

SPEELDATUM MA 26 OKT 2020, 14:00 UUR
LEEFTIJD EN NIVEAU KLAS 3 T/M 6, HAVO & VWO
DUUR VOORSTELLING ± 60 MINUTEN 
KOSTEN € 10,- P.P. (INCL. LESBRIEF)
WORKSHOP OP AANVRAAG

#dansconcert 
#energie 

#bevrijdend

MA 26 OKT

Shake  
Shake Shake 
DE DANSERS

DANS
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http://www.dedansers.com/educatie
http://www.dedansers.com
https://youtu.be/QBKHEh-VVkA


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 tegen- 
polen. 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.

Educatie

Bij ‘De brieven van Mia’ hoort een uitgebreid  
educatiepakket. Dit pakket bestaat uit een lesbrief, 
een workshop voor leerlingen en voor docenten en 
optioneel een nagesprek door een 2e of 3e generatie 
overlevende van de Holocaust om meer te vertellen 
over de Tweede Wereldoorlog. Dit educatiepakket 
wordt kosteloos aangeboden.

www.debrievenvanmia.nl

SPEELDATUM WO 10 MRT 2021, 10:30 UUR
LEEFTIJD EN NIVEAU KLAS 1 & 2, ALLE NIVEAUS
DUUR VOORSTELLING ± 75 MINUTEN 
KOSTEN € 10,- P.P. 
(INCL. LESBRIEF, WORKSHOP EN NAGESPREK)

#oorlog 
#refugee 

WO 10 MRT

De Brieven  
van Mia
ROSE STORIES EN  
GEORGE & ERAN PRODUCTIES
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http://www.debrievenvanmia.nl


‘Het experiment’ is een psychologische theater- 
thriller, geïnspireerd op de Duitse hitfilm  
‘Die Welle’.

Een ambitieuze leraar wil zijn klas op een originele 
manier uitleggen hoe fascisme begint en buiten- 
sluiting ontstaat. In een zelfbedacht experiment zet 
hij verschillende groepen leerlingen tegen elkaar op 
– precies zoals hij in een film heeft gezien. Lang-
zaam drijven ze steeds verder uit elkaar. Binnen 
een paar weken denkt hij de baas te zijn van een 
zelfgecreëerde fascistische minisamenleving. Maar 
gaat zijn experiment net zoals in de film? 

Klopt het dat er onder een dunne laag beschaving 
in ons allen een ontembaar wreed beest schuilgaat?  
In de poging van een paar leerlingen om hun leraar 
met zijn ongelijk te confronteren, komen ze terecht 
in een verwarrend spel vol uitsluiting met als inzet 
broederschap, solidariteit en geweld. Weet iemand 
nog wel waar het experiment ophoudt en het echte 
leven begint?

Educatie

Het educatieprogramma is een onderzoek naar de 
kracht van de massa en de noodzaak erbij te willen 
horen. Hoe fysieke en mentale grenzen onder druk 
worden verlegd. Hoe word je een massa? Wat is  
het dat een massa verbindt? En in hoeverre ben je  
in staat om als individu binnen een massa te  
functioneren? Het educatieprogramma bestaat uit 
de volgende onderdelen: lesbrief, workshops en er is 
altijd een nagesprek aansluitend aan de voorstelling.

Bij een schoolvoorstelling waar groepen leerlingen 
in zitten houden wij een nagesprek. Het nagesprek 
zien wij als onderdeel van de voorstelling en vindt 
plaats in de zaal, direct na afloop van de voorstel-
ling. In dit nagesprek onderzoeken wij met de zaal 
wat er in het hoofd en het hart (of de buik) van de 
leerling gebeurd. Het nagesprek zal ongeveer 20  
minuten duren en is gratis.

www.HNTjong.nl

SPEELDATUM MA 15 MRT 2021, 13:00 UUR
LEEFTIJD EN NIVEAU KLAS 3 T/M 6, HAVO & VWO
DUUR VOORSTELLING ± 95 MINUTEN INCL. NAGESPREK 
KOSTEN € 10,- P.P. (INCL. LESBRIEF EN NAGESPREK)
WORKSHOP OP AANVRAAG

#sociaalexperiment 
#fascisme 

#theaterthriller

SCHOOLVOORSTELLINGEN

MA 15 MRT

Het  
experiment 
HNTJONG

THEATER

YOUNG 
 ADULTS

http://www.HNTjong.nl


In deze actuele komedie belichten de bruine vrienden 
George en Eran samen met het witte zangduo Nord-
grond de (on)mogelijkheid om het ‘goed’ te doen, want 
er is altijd iemand die zich  beledigd, gediscrimineerd  
of ongelijk behandeld voelt. Volgens de Volkskrant en 
NRC Handelsblad één van de beste producties van  
afgelopen jaar.

George en Eran maken de grote thema’s inzichtelijk 
en invoelbaar door te spelen met de onderliggende 
mechanismes die wij allen herkennen. Tot ongemakke-
lijkheid aan toe. Maar, zoals we van ze gewend zijn vol 
humor en muziek. Met een flinke dosis vrolijke boos-
heid zal niemand de ander iets ontzien, “want wij zijn 
van goede wil hè, vergeet dat niet!”.

“Wij willen ons steentje bijdragen, het juiste doen, aan 
de goede kant van de geschiedenis staan, tolerant en 
begripvol! We schreeuwen al jaren: ‘Vrouwen verdienen 
nog steeds minder dan mannen’, ‘Politie blijft etnisch 
profileren’, ‘#metoo’, ‘De witte Nederlandse identiteit 
lijkt te vervagen’ en ‘Zwarte Piet wil nog steeds maar 
niet van kleur veranderen’. Maar deugen is niet zo 
makkelijk als het lijkt.

de Volkskrant  
Theaterkrant  

NRC Handelsblad 

Educatie

Voor de voorstelling ‘George & Eran worden racisten’ 
is een visueel, interactief en educatief lesmateriaal 
ontwikkeld dat gebruikt kan worden om de thema’s  
uit de voorstelling te bespreken. Aan de hand van  
zelfgemaakt videocontent dagen we leerlingen uit  
om het gesprek aan te gaan over discriminatie en 
vooroordelen. 
 
Het materiaal zoomt in op mechanismes rondom een 
debat of verschil van mening. Wat gebeurt er eigenlijk 
als mensen met een tegengestelde mening bij elkaar 
komen en met elkaar in gesprek gaan? Is er een manier 
om dat zonder vooringenomenheid, oordeelloos te 
doen? Moet dat eigenlijk? Of neem je, je eigen  
ervaringen en meningen altijd mee in een gesprek?  

Als aan een snijtafel leggen we momenten en  
beslissingen stil en bevragen we de situaties. Met 
daaruit voortvloeiend de vraag: Aan welke kant sta jij? 
Wat zou jij doen in dit geval? Heb je zelf zoiets  
weleens meegemaakt? Wie heeft hier gelijk? Zou het 
ook anders kunnen gaan, en hoe dan?

www.georgeeneranproducties.nl

SPEELDATUM ZA 14 NOV 2020, 20:15 UUR
LEEFTIJD EN NIVEAU HAVO 5, VWO 5 & 6  
DUUR VOORSTELLING ± 75 MINUTEN 
KOSTEN € 10,- P.P.
WORKSHOP OP AANVRAAG#humor 

#politiekcorrect 

VRIJE VOORSTELLINGEN
EEN SELECTIE

ZA 14 NOV

George &  
Eran worden 
racisten 
GEORGE & ERAN PRODUCTIES

THEATER

16+

http://www.georgeeneranproducties.nl


‘Citizen K.’ van theatermaker Sadettin Kirmiziyüz werd 
in 2019 lovend ontvangen en als één van de beste voor-
stellingen van het seizoen geselecteerd voor het  
Nederlands Theater Festival.

Sadettin Kirmiziyüz gaat aan de slag met de vraag 
waarom identiteit anno 2019 zo’n belangrijke rol  
speelt in ons leven. Om hier antwoord op te geven,  
ontleedt Kirmiziyüz zijn eigen identiteit.

Aan de hand van een lijst met 254 punten maken we 
een reis door zijn leven en de moderne geschiedenis 
van Nederland, ondersteund en begeleid door multi- 
instrumentalist Kaspar Schellingerhout.

www.troubleman.nl 
www.hnt.nl

“Sadettin Kirmiziyüz laat met een overdonderende 
voorstelling zien dat hij nog lang niet is uitgesproken 
over afkomst.”
de Volkskrant 

“Dit is een van die zeldzame parels die net zo hart- 
verwarmend is als dat het koud om het hart slaat.  
En echt iets teweegbrengt.”
Trouw 

“Tussen schaamte en trots, moet Sadettin Kirmiziyüz 
balanceren als iemand met een dubbele identiteit. Zijn 
prachtige voorstelling begint ingetogen, maar es-
caleert tot woede.”
NRC Handelsblad 

“De mokerslag van meesterverteller Sadettin  
Kirmiziyüz”
Theaterkrant (Keuze van de Criticus)

SPEELDATUM ZA 03 OKT 2020, 20:30 UUR
LEEFTIJD EN NIVEAU KLAS 4 T/M 6, HAVO & VWO 
DUUR VOORSTELLING ± 90 MINUTEN 
KOSTEN € 10,- P.P.
WORKSHOP OP AANVRAAG#monoloog 

#identiteit  

VRIJE VOORSTELLINGEN
EEN SELECTIE

ZA 03 OKT

Citizen K. 
HET NATIONALE TONEEL  
& TROUBLE MAN

THEATER

16+

http://www.troubleman.nl
http://www.hnt.nl
https://www.youtube.com/watch?v=PtypOYYM048


‘What a time to be alive’ is een scherpe feelgood- 
tragedie waarin vijf vrouwen met een perfect imago 
in een glad gepolijste wereld op roadtrip gaan. Ze 
streven naar beter, meer en mooier: het perfecte 
imago laat hun motor draaien en zorgt voor een 
enorme drive. Recht op dat maakbare doel af.  

Maar wat als die enorme drive ervoor zorgt dat je 
de controle over het stuur verliest en crasht? Je lijf 
krijgt een flinke klap wanneer je innerlijke gevoel 
botst met je uiterlijke vertoon. Hoe krijg je de con-
trole over je lijf weer terug? Of lukt dat simpelweg 
niet meer?

MAN || CO klikt haar gordels vast en gaat off-
road. Met de dansvoorstelling ‘What a time to be 
alive’ pleit MAN || CO voor een realistische houd-
ing tegenover maakbaarheid en het streven naar 
perfectie. Eén waarin we erkennen dat de struggle 
tussen de innerlijke wereld en het uiterlijk vertoon 
altijd blijft bestaan, met de boodschap: laten we 
gezamenlijk die tragische paradox te lijf gaan.

www.mancobewegingstheater.com

SPEELDATUM ZA 16 JAN 2021, 20:30 UUR
LEEFTIJD EN NIVEAU KLAS 2 T/M 6, ALLE NIVEAUS  
DUUR VOORSTELLING ± 60 MINUTEN 
KOSTEN € 10,- P.P.
WORKSHOP OP AANVRAAG

#wattba 
#imago
#keepingupappearences  

VRIJE VOORSTELLINGEN
EEN SELECTIE

ZA 16 JAN

What a time  
to be alive 
MAN II CO

DANS

14+

http://www.mancobewegingstheater.com
https://youtu.be/Uo6GbTSlj6Q


Accrorap is al jaren overal ter wereld te zien.  
Het Franse choreografisch collectief mixt hip hop 
met circus, hedendaagse dans en beeldende kunst. 
In ‘The Roots’ tonen elf dansers hip hop op zijn best, 
in al zijn kracht, innovatie en diversiteit.

‘The Roots’ is een ode aan de hiphop van het eerste 
uur, zoals die ooit in de straten van New York is 
ontstaan. Slow motion wordt afgewisseld met su-
persnel voetenwerk. Hun spectaculaire acrobatiek 
neigt naar stuntwerk. 

De voorstelling zit vol verrassingen en is ook 
beïnvloed door skate, mime en hedendaagse dans. 
Het zou zomaar eens kunnen eindigen in een wilde, 
geïmproviseerde freestyle.

Accrorap werd in 1989 in Saint-Priest – vlakbij 
Lyon – opgericht. Kader Attou, choreograaf en nu 
directeur van Centre Choréographique National 
of La Rochelle, was één van grondleggers. Van de 
wilde verzameling kunstenaars die Accrorap in het 
begin was, groeide de groep uit een uniek choreo-
grafische collectief dat wereldwijd optreedt.

“Accrorap brengt hiphop spektakel... Zeker voor 
hiphopkenners en -liefhebbers is deze dans- 
voorstelling er één om in te lijsten.” 
Dans Magazine

www.ccnlarochelle.com

SPEELDATUM ZO 23 MEI 2021, 16:00 UUR
LEEFTIJD EN NIVEAU KLAS 1 T/M 6, ALLE NIVEAUS 
DUUR VOORSTELLING ± 60 MINUTEN 
KOSTEN € 10,- P.P.
WORKSHOP OP AANVRAAG

#urban  
#breakdance  
#danstheater

VRIJE VOORSTELLINGEN
EEN SELECTIE

ZO 23 MEI

The Roots 
COMPANY CIE ACCRORAP

DANS

12+

https://youtu.be/-q_6K7jmiBA
http://www.ccnlarochelle.com


De Meervaart ontwikkelt ook educatieve projecten  
op maat. Variërend van langlopende educatie- 
trajecten op school, tot kortlopende workshops  
of workshopseries in de Meervaart.

We bieden workshops in hedendaagse kunst- 
disciplines als dans, film, (digitale) muziek, spoken 
word en theater. 

De workshops zijn te koppelen aan een voor- 
stellingsbezoek in de Meervaart. Bijvoorbeeld één  
van de voorstellingen uit de selectie vrije voor- 
stellingen in deze brochure. 

Het project Wereldverhalen is een vast onderdeel 
van ons educatieve aanbod. We nemen graag de 
mogelijkheden met je door.

SPEELDATUM: IN OVERLEG
LEEFTIJD EN NIVEAU: VANAF 12 JAAR,  
ALLE NIVEAUS
MEER INFORMATIE: HAVANNA BUNDEL 
HBUNDEL@MEERVAART.NL • 020 - 410 7701

Project Wereldverhalen 

In samenwerking met Wereldtheater bieden we een 
leerlijn Wereldverhalen voor de eerste drie leerjaren 
van het VMBO. 

Het programma belicht de rijkdom van verteltradi-
ties uit verschillende culturen. Leerlingen ontwik-
kelen de vaardigheden om hun eigen hedendaagse 
vertel- 
vormen te ontdekken en vorm te geven in ver- 
schillende media. 

Het aanbod bestaat uit een serie dramalessen  
(1e jaar), een serie workshops in diverse he-
dendaagse en traditionele vertelvormen (2e jaar) en 
het maken van een eigen voorstelling (3e jaar).

Onze docenten

Wij werken met een diverse groep workshop- 
docenten die ervaring hebben als docent, maar 
ook als uitvoerend kunstenaar in het creatieve 
werkveld. Per aanvraag bekijken we welke docenten 
het beste bij de doelgroep en het project passen. 
Hierboven een greep uit ons docententeam.

Educatie  
op maat

Jörgen Gario 
docent spoken word

Fonzi Herbs 
docent (digitale) muziek

Anouar Ennali 
docent theater

Anne-Fay Kops 
docent dans & zang

mailto:hbundel%40meervaart.nl?subject=


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

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.break-a-leg.nl

Ook leuk...

http://www.meervaart.nl/jong
http://www.meervaart.nl/studio
http://www.break-a-leg.nl


Kunstbende Noord-Holland 

Kunstbende is de 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. 

Het team organiseert jaarlijks vanuit de Meervaart een 
scholentour bestaande uit een bezoek in de klas en 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. Martin 
Garrix, Nielson en Akwasi 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

Beeld/Foto’s: Marc Roodhart, ZEP / Sham Ramessar,  
Moon Saris, Curly and Straight, Marijke de Gruyter  
en Jet Vervest, Yalper Productions, Sanne Peper,  
Anne Beentjes, Julien Chauvet, Keanu Haumahu,  
Rein Kooijman, Kaka Lee, Jassir Jonis, Dave Mantel,   
Dave van Hout, Josanne van der Heijden

mailto:noordholland%40kunstbende.nl?subject=
http://www.kunstbende.nl

