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Met de klas naar  
de Meervaart 
SCHOOLVOORSTELLINGEN EN EDUCATIE



Aanbod  
Voortgezet 
Onderwijs

Beste schooldirectie, leerkracht of cultuurcoördinator, 

Hieronder vind u een deel van het aanbod van theater de  
Meervaart voor het voortgezet onderwijs in seizoen 2021 - 2022. 

Het zijn dans- en toneelvoorstellingen die kunnen 
inspireren, ontroeren, amuseren of uitnodigen tot 
discussie. Veel voorstellingen hebben live muziek of 
zang. We bieden de voorstellingen aan tijdens school-
tijd. 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, nagesprek-
ken 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 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 aanvang van de voorstelling aanwezig 
zijn. 
 
KOSTEN & INSCHRIJVEN 
Inschrijvingen gaan tot de zomervakantie 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. Op dit moment 
zijn wij telefonisch minder goed bereikbaar i.v.m. het 
geldende advies zoveel mogelijk thuis te werken. 
Tot ziens in de Meervaart!

Met vriendelijke groet, 

Team educatie van de Meervaart
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MA 27 SEP

Knockout!
ZEP

‘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: KnockOut@school. 
Het gratis programma voorafgaand aan het voorstel-
lingsbezoek, bestaat uit lesmateriaal en drie workshops 
van 75 minuten. 

De workshops in de disciplines theater, stage fighting 
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 27 SEP 2020, 13:00 UUR

LEEFTIJD EN NIVEAU KLAS 1 T/M 4, VMBO 

DUUR VOORSTELLING ± 75 MINUTEN 

KOSTEN € 10,- P.P. (INCL. LESBRIEF, WORKSHOP & NAGESPREK)

THEATER
12+
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SYNOPSIS 
Wie ben jij? Op school, thuis en in je vrije tijd? Veel van wat 
je van jezelf zelf laat zien wordt beïnvloed door meningen 
van anderen. Geaardheid, huidskleur en afkomst kunnen 
zomaar een reden zijn om in een hokje te worden geplaatst. 
Hoe zou het zijn als je jezelf kunt zijn zonder dat anderen 
daar iets van vinden? Precies dát onderzoekt danser en 
maker Perry Gits in de door hem gemaakte muziek- en dans-
voorstelling 'PERRY'. Samen met een 4-koppige swingende 
live band danst hij op een mix van rock, soul, trap en techno 
zijn eigen weg naar vrijheid.  

EDUCATIE 
Met de voorstelling reist de pop-up expo 'Wie ben jij?' van 
het Rijksmuseum mee. Het resultaat van hun jaarlijkse foto- 
wedstrijd voor jongeren van het VO en MBO. Jongeren 
werden begeleid door fotograaf/beeldend kunstenaar Dustin 

Thierry om in Document Nederland Junior - editie 2020  
hun eigen identiteit te ontdekken. Dit heeft geleid tot  
intieme fotoseries met persoonlijke verhalen. Herken je  
jezelf of  juist niet? Deze totaalbeleving begint in de foyer 
van de Meervaart met de pop-up expo, gevolgd door  
energizer Jeritza Toney met als hoogtepunt de voorstelling 
'PERRY' en ter afsluiting een nagesprek in de zaal. 

De rondleiding langs de expositie gebeurt in groepjes van 
maximaal 15 leerlingen en wordt begeleid door docenten 
van school. Het is van belang dat er voldoende docenten 
mee komen naar de Meervaart. Docenten krijgen een 
hand-out met informatie en opdrachten van het  
Rijksmuseum welke gebruikt kunnen worden bij de  
rondleiding langs de werken.

SPEELDATUM MA 04 OKT 2021, 09:30 UUR & 12:20 UUR

LEEFTIJD EN NIVEAU ALLE LEERJAREN VO & MBO

DUUR VOORSTELLING ± 120 MINUTEN INCL. RONDLEIDING POP-UP EXPO

KOSTEN € 10,- PER PERSOON INCL. POP-UP EXPOSITIE EN NAGESPREK

OP AANVRAAG VERWERKINGSLES OP SCHOOL

Dans- en muziekvoorstelling  
over zelfexpressie en identiteit,  
in combinatie met een expo  
van het Rijksmuseum

MA 04 OKT

PERRY
TAFEL VAN VIJF I.S.M.  
RIJKSMUSEUM

EXPODANS MUZIEK

12+
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MA 15 NOV

Boom goes 
the dynamite 
MAN || CO

SYNOPSIS 
'Boom goes the dynamite' is een bloedstollende dans-
wedstrijd waarin onverwachte aanvallen, reclame- 
slogans en tactische manoeuvres je om de oren vliegen. 
Deze energieke dansvoorstelling gaat over aandacht  
kapen, omdat MAN || CO merkt dat dat constant  
gebeurt. Hoe vaak per dag gaat je aandacht naar  
notificaties, je socials, reclames of gesponsorde  
berichten? Of raken we verdwaald in whatsappjes,  
grappige memes (zit je in een neerwaartse spiraal, hier 
een paard in een sandaal) terwijl je alleen maar wilde 
weten hoe laat het was. Voordat je het weet ben je weer 
afgeleid en ben je even je doel uit het oog verloren.  
Maar wat is een wereld zonder afleiding? En hoe kan je  
afleiding naar je eigen hand zetten? Rechtstreeks op je 
doel af is toch ook maar saai? 
 
EDUCATIE 
De voorstelling is inclusief lesbrief en nagesprek in de 
zaal met de spelers. Een workshop op school van MAN || 
CO is mogelijk op aanvraag. Leerlingen leren tijdens de 
workshop meer over het thema (focus vs. afleiding) aan 
de hand van beweging. Neem bij interesse contact op 
met de Meervaart voor meer informatie en de kosten.

SPEELDATUM MA 15 NOV, 11:00 UUR

LEEFTIJD EN NIVEAU BRUGKLAS (JAAR 1 & 2),  

GESCHIKT VOOR ALLE NIVEAUS  

DUUR VOORSTELLING 60 MIN.

KOSTEN € 10,- PER PERSOON INCLUSIEF LESBRIEF,  

WORKSHOP & NAGESPREK

DANS/BEWEGINGSTHEATER

14+

Boom goes the dynamite is een bloedstollende  
danswedstrijd waarin onverwachte aanvallen,  

reclameslogans en tactische manoeuvres  
je om de oren vliegen. 

Het fluitsignaal galmt over het veld

de twee ijzersterke teams schieten in hun star-
thouding, klaar om te scoren

die rode lijn, daar gaat het om. FOCUS!

want om te winnen, moet je willen winnen

Vanwege de wonderschone whitening water  
-nu tijdelijk in prijs verlaagd- 

scoort de tegenstander breed lachend een  
tienpunter. 

Of lag het aan die funky vitamines met weer-
stand boost? 

De bloedstollende danswedstrijd verandert meer 
en meer in een strijd tussen focus en afleiding. 

De onverwachte aanvallen, reclameslogans en 
tactische manoeuvres vliegen je om de oren.

Om te winnen, moet je willen…  Of had ik dat  
al gezegd? Sorry, even afgeleid.

Anyway: be prepared to hear some sweat  
dripping on the floor!
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Jörgen Gario 
docent spoken word

Fonzi Herbs 
docent (digitale) muziek

Anouar Ennali 
docent theater

Anne-Fay Kops 
docent dans & zang

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. 

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

SPEELDATUM IN OVERLEG

LEEFTIJD EN NIVEAU VANAF 12 JAAR, ALLE NIVEAUS

MEER INFORMATIE EDUCATIE@MEERVAART.NL • 020 - 410 7701

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

Onze docenten
Wij werken met een diverse groep workshopdocenten 
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. Hieronder een greep uit ons 
docententeam.
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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 samenwer-
kingsverband 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...
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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 Meer-
vaart. 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 beschik-
baar 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.e.nl

COLOFON

BEELDCREDITS

KNOCKOUT: Sham Ramessar • PERRY: 
Studio Polat • Boom goes the dynamite: 
Anne Beentjes • Anne Fay: Kaka Lee •  

Jörgen: Keanu Haumahu • Anour: Jassir  
Jonis • Fonzi: Rein Kooijman • Meervaart 

Studio: Josanne van der Heijden •  
Meervaart Jong, Meervaart Studio en 

Kunstbende: Dave van Hout

VORMGEVING

Justin van Soest
 

REDACTIE

Kayleigh Boumedyan

Kunstbende 
Noord-Holland
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