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Met de klas 
naar de 

aMsterdaMse 
theaters!



Met de klas naar  
de aMsterdaMse theaters
dit jaar is voor het eerst het theater- en 
dansaanbod voor het primair onderwijs voor 
u gebundeld. We hopen u op deze manier een 
helder overzicht te geven van de voorstellin-
gen, workshops en programma’s die er in de 
amsterdamse theaters te zien zijn.

alle programma’s hebben we overzichtelijk op 
een rij gezet en achterin het boekje vindt u een 
schema waarin u ziet hoe de programma’s aan-
sluiten op leerdoelen en de leerlijn drama en dans 
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 work-
shop bezoekt die aansluit bij de leerlijn uit het 
basispakket kunst- en cultuureducatie. kijk 
op www.cultuurbusamsterdam.nl voor meer 
informatie.

aansluiten op uW onderWijs
We nodigen u van harte uit om met ons in gesprek 
te gaan. als u meer informatie wilt over een 
voorstelling of workshops, of als u wilt reserveren, 
neem dan contact met ons op. onze contactgege-
vens vindt u achterin het boekje.

We wensen u en uw leerlingen een inspirerend 
schooljaar.

bijlmer parktheater, theater de Meervaart,  
de krakeling, de toneelmakerij, podium 
Mozaiek, stadsschouwburg amsterdam

LogicA BrengT je vAn A nAAr B
verBeeLDing BrengT je overAL

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.



De KraKeling
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 kinderen kennis maken 
met (de thema’s uit) de voorstelling. 
Tijdens deze lessen op school dagen 
we kinderen uit hun blik te verruimen en 
staat plezier, verbeeldingskracht, fantasie, 
kijken, luisteren en reflecteren voorop!
De Krakeling gaat graag met de scholen 
een langdurige samenwerking aan; op die 
manier kunnen de kinderen van onder-
bouw tot en met bovenbouw theater als 
deel van hun leven meekrijgen.
 

 Bijlmer 
Parktheater

Met kwaliteitsvoorstellingen en culturele 
diversiteit als uitgangspunt en inspiratie-
bron leggen we een link naar de ver-
schillende leerlijnen van het Basispakket 
Cultuureducatie. Dat houdt in dat er een 
lespakket beschikbaar is 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 Meervaart 
De Meervaart is een groot modern theater 
in Amsterdam Nieuw-West met een toe-
gankelijke en uitdagende theaterprogram-
mering. De Meervaart wil alle bewoners 
van Nieuw-West aandeelhouder maken 
in haar activiteiten. Cultuureducatie en 
talentontwikkeling zijn de ruggengraat van 
de organisatie, waarmee we kinderen en 
jongeren een lange leerlijn aanbieden die 
start bij de onderbouw van het basison-
derwijs en doorgaat tot actieve kunstbe-
oefening in de vrije tijd. We gaan graag 
met u in gesprek om aan uw specifieke 
wensen een invulling te kunnen geven.

Toneelmakerij
De Toneelmakerij maakt theater dicht op 
de huid van de tijd. We vertellen verhalen, 
want om je identiteit vorm te geven, is 
het noodzakelijk verhalen te horen en te 
delen. We spelen in theaterzalen, klasloka-
len en op ruige locaties.  
Rondom al onze producties ontwikkelen 
we lesmateriaal en workshops: actieve 
programma’s waarin kinderen en jongeren 
experimenteren met theater, dans, foto-
grafie, taal, film en beeldende kunst.

Podium mozaïek
Bij Podium Mozaïek, het eigen culturele 
hart van West, staan de verbinding en 
ontmoeting tussen verschillende culturen 
centraal. Bij het samenstellen van het 
programma luisteren we goed naar de 
wensen van de scholen om ons heen. 
Daarom is er theater, muziek, dans en film 
en er zijn voorstellingen bij die interes-
sante of moeilijke thema´s bespreekbaar 
maken in de klas.  
Podium Mozaïek helpt u graag verder bij 
het vormgeven van uw cultuureducatieve 
programma. Zo kunnen we voorstellingen 
ook in het naschoolse aanbod presente-
ren, of u begeleiden bij de eindmusical 
van groep 8. 

StadS
Schouwburg 
amSterdam

Theatereducatie in Stadsschouwburg 
Amsterdam is een onvergetelijke ken-
nismaking met theater. Ons team van 
theaterdocenten, acteurs, technici en 
educatiemedewerkers is enthousiast, 
ervaren en professioneel. De voorstel-
lingen 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 schouw-
burg een onderdeel kan uitmaken van uw 
onderwijsprogramma. 
 

10 t/m 181 t/m 9 19 t/m 25 26 t/m 28 29 t/m 36 37 t/m 43
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3x3
door de Stilte

3x3 is een voorstelling met één danser en één muzikant in 
3x3 minuten, op een dansvloer van 3x3 meter. De muziek 
wordt net als de dans live uitgevoerd. Na afloop is er een 
kort nagesprek en gaan de leerlingen in de workshop zelf 
ervaren wat ze eerder hebben gezien. Met danser Orlando 
Mardenborough en jazz-trompettist Joël Botma. 

Voor wie:  Groep 5 t/m 8
Wanneer:  dinsdag 4 oktober 2016
Waar:  Bijlmer Parktheater
Kosten:  € 5 inclusief workshop
duur:  60 minuten
leerlijn:  dans en muziek

Leuk!
Door De ToneeLmakerij

Over de vermoeiende bezigheid om altijd de leukste en de 
beste te zijn.
Leuk! is een ongepolijst, cabaretesk sprookje. Een absurde 
talentenshow waarbij alles uit de kast wordt gehaald. Want 
er kan er maar één de leukste, de liefste, de slimste, de 
snelste of de beste zijn. Met een dolgedraaide presentator 
en zijn deelnemers, die eigenlijk niets liever willen dan 
zichzelf zijn.

Voor wie:  Groep 6 t/m 8
Wanneer:  Vrijdag 28 oktober 2016
Waar:  Bijlmer Parktheater
kosten:  € 5 inclusief workshop
Duur:  80 minuten
Leerlijn:  Theater 

Hip Hop Hoera
door don’t Hit MaMa

Wie ben ik, en wie is die ander? En waarom mag ik niet 
meedoen, en die ander wel? Als jij mij duwt, duw ik jou ook. 
En harder. Maar we kunnen toch ook vrienden zijn? Samen 
is veel leuker! Hoera! Een humoristische hiphop voorstel-
ling over jezelf zijn, anders zijn en met elkaar zijn.

Voor wie:  Groep 1 en 2
Wanneer:  dinsdag 1 november 2016
Waar:  Bijlmer parktheater
Kosten:  € 5 inclusief workshop
duur:  50 minuten
Leerlijn:  dans

Buurman in de BieB
door Plan d

Buurman in de Bieb is het vervolg op de succesvolle 
voorstelling Buurman op Vakantie en Buurman in de Winter. 
In deze muzikale dansvoorstelling brengen de buurmannen 
een ode aan het boek, aan de verhalen en de verbeeldings-
kracht. Natuurlijk gaat er als vanouds veel mis in de wereld 
van de buurmannen, maar de vrienden weten dat ook nu 
weer op geheel eigen wijze prachtig op te lossen.

Voor wie:  Groep 3 t/m 5
Wanneer:  dinsdag 15 november 2016
Waar:  Bijlmer Parktheater
Kosten:  € 5 inclusief workshop
duur:  60 minuten
leerlijn:  dans en beeldend i.s.m. CBK Zuidoost 
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Zebra Zebra
door NT JoNg

Als een wilde zebra zomaar opduikt in een stadje, raakt 
iedereen in rep en roer. Zeker omdat er steeds meer 
zebra’s verschijnen. Met hun komst verandert alles en raakt 
iedereen op drift. Maar één ding is duidelijk: de wereld 
zal nooit meer hetzelfde zijn. Een theatraal en muzikaal 
stripverhaal voor de hele familie. Over de angst voor al het 
vreemde en over zwart-wit denken in een full colour wereld. 

Voor wie:  groep 3 t/m 8
Wanneer:  Vrijdag 25 november 2016
Waar:  bijlmer Parktheater
Kosten:  € 5 inclusief workshop
duur:  60 minuten
Leerlijn:  Theater en beeldend

Onbekende Land
dOOr Het HOuten Huis/OOrkaan

Na een lange reis zet ze met een plof haar koffers op 
de ijzige bergtop. Het is hier wit en glibberig. Dit is haar 
nieuwe thuis, maar alles is hier anders. Een ei met vleu-
gels brengt de post langs en eigenaardige buren varen 
op de rug van een groot zeedier naar haar toe om kennis 
te komen maken. Ondanks het verlangen naar haar oude 
huis, ontdekt ze langzaam hoe alles werkt in dit onbekende 
land…

Voor wie:  Groep 3 t/m 8
Wanneer:  Vrijdag 10 februari 2017
Waar:  bijlmer Parktheater
kosten:  € 5 inclusief workshop
duur:  60 minuten
Leerlijn:  theater en muziek 

87

Kymani
door internationaal danstheater

Kymani gaat over een Afrikaanse jongen die opgroeit in 
Nederland. Op zoek naar zijn eigen muziek komt hij uit bij 
de trommel en ontdekt de wereld van de Griot, de wereld 
achter de ‘talking drum’. In een wervelende droom van 
muziek, Senegalese live percussie en verhalende dans 
vindt Kymani zijn eigen ritme, zijn eigen verhaal, zijn eigen 
familie. 

Voor wie:  Groep 4 t/m 8
Wanneer:  dinsdag 14 februari 2017
Waar:  Bijlmer Parktheater
Kosten:  € 5 inclusief workshop
duur:  60 minuten
leerlijn:  dans

Meneer Bork zoekt  
een woord

door de Lange Mannen

Meneer Bork raakt af en toe de weg kwijt, vergeet soms 
waarvoor hij de deur uitging en draagt onder zijn mooie 
colbert regelmatig zijn geruite pyjamabroek. Woorden 
verwarren hem steeds vaker. Hij wil zo graag uitleggen hoe 
hij zich voelt, maar geen één woord lijkt dat te beschrijven. 
Dus gaat hij op zoek naar dat woord.
Een muzikale, filosofische theatervoorstelling.

Voor wie:  groep 1 en 2
wanneer:  Maandag 6 en dinsdag 7 maart 2017
waar:  Bijlmer Parktheater
kosten:  € 5 inclusief workshop
duur:  60 minuten
Leerlijn:  theater en muziek
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TaarTrovers
door FanTasTisch KinderFilm FesTival

Taartrovers Film Festival reist jaarlijks door het land langs 
diverse theaters. Dit festival bestaat uit een filmprogramma 
en een interactieve tentoonstelling waarin de kinderen 
kunnen spelen en onderzoeken. In 2017 gaat het festival 
samenwerken met het Bijlmer Park Theater in een speciaal 
programma voor leerlingen van voorscholen en basisscho-
len uit Zuidoost. Kinderboeken staan deze editie in de 
schijnwerpers. 

voor wie:  Groep 1 t/m 4
Wanneer:  dinsdag 4 tm vrijdag 7 april 2017
Waar:  Bijlmer Parktheater
Kosten:  € 6,50 inclusief bezoek tentoonstelling
duur:  1,5 uur (incl. tentoonstellingsbezoek)
leerlijn:  Beeldend

Onbekende Land
dOOr Het HOuten Huis/OOrkaan

Na een lange reis zet ze met een plof haar koffers op 
de ijzige bergtop. Het is hier wit en glibberig. Dit is haar 
nieuwe thuis, maar alles is hier anders. De geluiden en 
geuren, de seizoenen en zelfs de manier waarop iedereen 
zich voortbeweegt. Ondanks het verlangen naar haar oude 
huis, ontdekt ze langzaam hoe alles werkt in dit onbekende 
land…

Voor wie:  Groep 3 en 4
Wanneer:  november 2016
Waar:  de krakeling & drie lessen op school
kosten:  € 6,00 per leerling, inclusief drie lessen op school
duur:  Voorstelling 60 minuten
 Lessen op school 60 minuten
Leerlijn:  theater en muziek

1211

LEUK!
door dE TonEELmaKErij

Wow, wat een leuk meisje. Ooh ja, en ze heeft ook hele 
leuke ouders. En die jongen, die is éécht superslim en 
nog eens héél muzikaal ook. Ze hebben nog maar net hun 
eerste stappen gezet of de wedloop begint. Want wie is het 
liefst of het stoerst of het slimst? En wie heeft de meeste 
vrienden, of het meeste talent? Een ongepolijst sprookje 
waarbij alles uit de kast wordt getrokken. Want er kan er 
maar één de leukste en de beste zijn. 

Voor wie:  Groep 7 en 8
Wanneer:  november 2016
Waar:  de Krakeling & drie lessen op school
Kosten:   € 6,00 per leerling, inclusief lesmateriaal  

en drie lessen op school
duur:  Voorstelling 80 minuten 
 Lessen op school 60 minuten
Leerlijn:  Theater

Klucht
door Bontehond

Een klucht met 15 deuren en personages die de hele tijd 
stiekem willen zoenen. Een fysieke, snelle slapstickvoor-
stelling waarin vijf acteurs continu verliefd worden, zich 
verstoppen en smoesjes verzinnen. Ze liegen en bedriegen 
totdat ze zelf niet meer weten op wie ze nou waren en 
waarom. Een vrolijk, ouderwets theateruitje voor kinderen 
waarin alle samenlevingsvormen zonder problemen de 
revue passeren. 

Voor wie:  Groep 3 en 4
Wanneer:  januari 2017 
Waar:  de Krakeling & drie lessen op school
Kosten:  € 6,00 per leerling, inclusief drie lessen op school
duur:  Voorstelling 60 minuten  
 lessen op school 60 minuten
leerlijn:  theater
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Liefde, werktiteL 
door Maas theater en dans

Soms hou ik meer van mijn tablet dan van mijn moe-
der. Soms doe ik liever alles alleen. En soms heb ik 
daar schoon genoeg van en wil ik alles samen, alles. 
Hartverwarmend danstheater dat je meeneemt in de 
wereld van de ander. De geheime, onbekende ander. En 
in dat raadsel dat liefde heet. Hoe zou het zijn om echt in 
de schoenen van iemand anders te staan? Hoe doe je dat, 
empathie? Open gaan. Durven. Smelten. 

Voor wie:  Groep 7 en 8 
wanneer:  januari 2017
waar:  de krakeling & drie lessen op school
kosten:  € 6,00 per leerling, inclusief drie lessen op school
duur:  Voorstelling 75 minuten
 Lessen op school 60 minuten
Leerlijn:  theater en dans

Jazz Duzz
Door De ToneelmakeriJ 

Dizzy is een heel gewoon jongetje uit een heel gewoon 
gezin. Een gezin met een aangeharkte voortuin en een aan-
geharkte achtertuin, in een aangeharkte woonwijk. Vandaag 
gaat hij naar groep DRIE. Dat is best leuk, maar ook wat 
ingewikkeld. Waarom zijn er allemaal van die regels? Over 
hoe je je potlood vast moet houden. En dat je rechtop moet 
zitten. Een theatraal jazzconcert voor hotdogs en coolcats, 
vol poëzie en anarchie. 

Voor wie:  Groep 3 en 4 
Wanneer:  februari 2017
Waar:  De krakeling & drie lessen op school
kosten:   € 6,00 per leerling, inclusief lesmateriaal  

en drie lessen op school
Duur:  Voorstelling 60 minuten
 lessen op school 60 minuten
leerlijn:  Theater en muziek

OOrlOg
dOOr TheaTer arTemis

Hoe kun je iets laten zien wat niet te bevatten is? Het is 
groot, te veel, te eng ook. Maar het is er wel, ook als je 
zes bent. Het gaat over schieten, lawaai, uniformen, ruzie, 
opwinding, verdriet, rook, over verhuizen ook. Probeer dat 
maar eens allemaal bij elkaar te laten zien. Misschien moet 
het in stukjes. Stukje voor stukje. Zoals in een onderzoek. 
De oorlog uit elkaar pulken. Het zal heel erg moeilijk 
worden, maar misschien kunnen we het.

Voor wie:  groep 5 en 6
Wanneer:  maart 2017
Waar:  de Krakeling & drie lessen op school
Kosten:  € 6,00 per leerling, inclusief drie lessen op school
duur:  Voorstelling 60 minuten
 lessen op school 60 minuten
leerlijn:  Theater

De grote illusionist
Door Het Filiaal tHeatermakers

Magisch muziektheater dat barst van de verhalen, smeu-
ige trucs en live muziek. Over een assistente die te hard 
werkt, een kleine jongen die ervan droomt om een briljant 
goochelaar te worden, over liegen en bedriegen én over 
een konijn dat telkens weer opduikt. Wat is echt en wat 
niet? Acteur Ramses Graus ging in de leer bij goochelaar 
en illusionist Ronald Moray en liet zich inspireren door 
prachtige verhalen en anekdotes.
Winnaar Gouden Krekel 2015.

Voor wie:  groep 5 en 6
Wanneer:  maart 2017
Waar:  De krakeling & drie lessen op school
kosten:  € 6,00 per leerling, inclusief drie lessen op school
Duur:  Voorstelling 60 minuten
 lessen op school 60 minuten
leerlijn:  theater en muziek 
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Pokon 
door de dansers

Zoals kinderen door de speeltuin razen, zo bestormen de 
drie spelers van Pokon het podium. Geef ze wat meubels, 
een keukentrap, een gitaar en wat planten, en we doen 
even alsof je wél mag rennen, klimmen, dralen en vies wor-
den. Met Pokon brengen De Dansers een ode aan spelen. 
Alle dieren spelen om te groeien – mensen dus ook. Een 
voorstelling vol beweging, ritme, inventiviteit en vriend-
schap, voor iedereen die niet stil kan blijven zitten. 

Voor wie:  Groep 1 en 2 
Wanneer:  mei 2017
Waar:  de krakeling & twee lessen op school
kosten:  € 6,00 per leerling, inclusief twee lessen op school
duur:  Voorstelling 50 minuten
 Lessen op school 30-45 minuten
Leerlijn:  Theater, muziek en dans

Bezoek voor Beer
door Het LaagLand

Welkom in het hol van Beer. Of nee, niet welkom. Beer 
houdt absoluut niet van bezoek. Je mag gaan zitten, maar 
liever niet. Beer woont rustig en ongestoord alleen in zijn 
hol en zo heeft hij het ’t liefst. Tot er wordt aangeklopt door 
Muis. Hoe hard Beer het ook probeert, Muis gaat voorlopig 
niet weg. Een muzikale kleuterkomedie over iets wat je niet 
kent, maar wat misschien tóch het leukste blijkt dat er is.

voor wie:  groep 1 en 2 
Wanneer:  juni 2017
Waar:  de krakeling & twee lessen op school
kosten:  € 6,00 per leerling, inclusief twee lessen op school
duur:  voorstelling 55 minuten
 Lessen op school 30-45 minuten
Leerlijn:  theater en muziek

De Kabouter
Door theater terra

In een magisch moment betreedt Lise het boek van de 
kabouters en beleeft ze met hen een groot avontuur. Ze 
reizen op de rug van een gans, in de bek van een leeuw en 
in een luchtballon naar de Noordpool. Daar probeert Lise 
het sprookje van de kabouters te redden, voordat kinde-
ren over de hele wereld de kabouters zijn vergeten. Zou 
haar dat lukken? De wereldberoemde kabouter van Rien 
Poortvliet tot leven gebracht. 

Voor wie:  Groep 1 en 2 
Wanneer:  Vrijdag 23 september 2016
Waar:  theater de Meervaart, rode zaal
Kosten:  € 6,- (inclusief inleiding & workshop op school)
Duur:  55 minuten
Leerlijn:  theater en muziek

Vlieg op!
door laura Van Hal

In Vlieg op! worden grenzen verkend en opgerekt waarbij 
koffers en mensen vrolijk door de lucht vliegen. Dans en 
theater in een gevaarlijk jasje van spectaculaire acrobatiek.
Drie acrobaten staan te wachten op het vliegveld. Om de 
tijd te doden laten ze hun fantasie de vrije loop. Al spelend 
zoeken ze grenzen op nog voordat ze de douane gepas-
seerd zijn. De acrobatiek wordt steeds ruiger en bereikt 
een spectaculair hoogtepunt.

Voor wie:  groep 1 en 2 
Wanneer:  Maandag 14 november 2016
Waar:  Theater de Meervaart, blauwe zaal
Kosten:  € 6,- (inclusief inleiding & workshop op school)
duur:  50 minuten
leerlijn:  Theater
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Kereltje – Keloǧlan  
in nederland

door theater SonnevancK

Kereltje woont samen met zijn moeder achter de bergen in 
een klein dorpje. Hij is klein, mager en zijn kleren zijn vies. 
Kereltje is op weg naar het paleis, waar de prinses woont. 
Iedereen probeert haar aan het lachen te maken, maar het 
lukt niemand. Zal het Kereltje wel lukken?
Kereltje is een muzikale voorstelling over slim zijn als 
je niet groot bent, optimisme en vertrouwen op absurde 
kansen.

voor wie:  groep 1 en 2 
Wanneer:  Maandag 10 en dinsdag 11 april 2017
Waar:  theater de Meervaart, Studio West
Kosten:  € 6,- (inclusief inleiding & workshop op school)
duur:  60 minuten
leerlijn:  theater en muziek

Zeehelden
door Plan d-/andreas denk

Zeehelden gaat over een reis naar het onbekende, over 
samenwerken, risico’s nemen en je angst overwinnen om 
ergens te komen. In Zeehelden dompelen dansers en 
musici zich onder in de magie van het leven op én in de 
zee. De zee die altijd weer tot de verbeelding spreekt en 
vol spannende verhalen zit. Verhalen en avonturen van 
zowel piraten en zeelui, als ook de onvatbare schoonheid 
van de onderwaterwereld.

Voor wie:  Groep 3 t/m 5 
Wanneer:  Maandag 19 september 2016
Waar:  Theater de Meervaart, blauwe zaal
kosten:  € 6,- (inclusief inleiding & workshop op school)
duur:  60 minuten
leerlijn:  Theater, muziek en dans

Het nut van tantes
door Pieter tiddens en servaes nelissen 

Tante Neel en tante Pietje wonen samen, zonder man en 
zonder kinderen. Dat komt heel goed uit. Voor kinderen en 
mannen hebben ze het veel te druk. Met kibbelen over het 
nut van alles. Want wat nuttig is, daar kan je heerlijk ruzie 
over maken. Toch houden ze van elkaar. Een spannende, 
beetje tegendraadse, grappige en erg lieve voorstelling. Dat 
is het nut van tantes. 

voor wie:  Groep 3 t/m 5 
Wanneer:  Maandag 23 januari 2017
Waar:  theater de Meervaart, blauwe zaal
Kosten:  € 6,- (inclusief inleiding & workshop op school)
duur:  60 minuten
leerlijn:  theater

De grote illusionist
Door Het Filiaal

Magisch muziektheater dat barst van de verhalen, smeuïge 
trucs en live muziek. Over een assistente die te hard werkt, 
een kleine jongen die ervan droomt om een briljant goo-
chelaar te worden, over liegen en bedriegen én over een 
konijn dat telkens weer opduikt. De makers hebben altijd al 
een fascinatie gehad voor verdwijntrucs, circus en magie. 
Wat is echt en wat niet? 
“Humor en dramatiek perfect in balans.” (**** Theaterkrant)

Voor wie:  groep 5 t/m 8 
Wanneer:  Donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2017
Waar:  theater de Meervaart, blauwe zaal
Kosten:  € 6,- (inclusief inleiding & workshop op school)
Duur:  50 minuten
leerlijn:  theater en muziek
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Liefde, werktiteL
door Maas theater en dans

Soms hou ik meer van mijn tablet dan van mijn moeder. 
Soms doe ik liever alles alleen, dan alles samen. Soms wil 
ik niet vastgehouden worden, door niemand niet. En niet 
geraakt worden. En soms wil ik juist alles samen, alles. In 
een uitbundig fysiek spektakel oefenen acht performers 
de liefde. Klungelig, uitputtend en geduldig. Maar ook vol 
overgave en virtuoos. Hartverwarmend danstheater zonder 
gebruiksaanwijzing of happy end-garantie. 

Voor wie:  Groep 5 t/m 8
wanneer:  Maandag 23 januari 2017
waar:  theater de Meervaart, rode zaal
kosten:  € 6,- (inclusief inleiding & workshop op school)
duur:  75 minuten
Leerlijn:  theater en dans 

Jazz Duzz
Door De ToneelmakeriJ
Voor cool cats and hot dogs

Theatraal jazzconcert voor iedereen vanaf zes. Met poëzie 
en anarchie, zelf verzonnen woorden en melodieën zonder 
eind. Kom de hele dag met je klas naar de Toneelmakerij! 
Leerlingen belanden in een bruisende jazzclub uit de jaren 
dertig waar ze musiceren, jammen, swingen en schilderen. 
In een swingende finale komen alle disciplines samen met 
jazzmuziek, een poetry slam met zelfverzonnen woorden 
en een uitbundig schilderij.

Voor wie:  Groep 3 t/m 5
Wanneer:  januari en februari 2017 
Waar:  Toneelmakerij
kosten:  € 6,- (inclusief workshops)
Duur:  Hele dag
leerlijn:  Theater, muziek en beeldend

Leuk!
door de ToneeLmakerij

over de vermoeiende bezigheid om  
altijd de leukste en de beste te zijn

Leuk! is een ongepolijst, cabaretesk sprookje. Een absurde 
talentenshow met een dolgedraaide presentator waarbij 
alles uit de kast wordt gehaald. Want er kan er maar één de 
leukste en de beste zijn. Deelnemende klassen ontvangen 
een spel met theateropdrachten en vragen die steeds 
vreemder worden. Gaandeweg gaan ze zichzelf afvragen of 
ze eigenlijk wel willen winnen… 

Voor wie:  Groep 6 t/m 8
Wanneer:  1-3 november 2016
Waar:  Toneelmakerij
kosten:  € 5,- (inclusief lesmateriaal)
duur:  80 minuten
Leerlijn:  Theater

Icarus
door de ToneelmakerIj

Het vliegen is allang begonnen

Een eigenzinnige bewerking van de Griekse mythe over 
vaders en zonen, vasthouden en loslaten, en al groter zijn 
dan je zelf had gedacht.
Zingend stappen ze het klaslokaal binnen: Icarus en zijn 
vader, de beroemde uitvinder Daedalus. Ze zijn op weg 
door een gigantisch doolhof, midden in de nacht. Als ze 
verdwaald blijken en Daedalus bezig gaat met zijn magi-
sche instrumenten, besluit Icarus zelf een oplossing te 
zoeken. 

Voor wie:  Groep 3 t/m 5
Wanneer:  maart en april 2017
Waar:  op school, in het klaslokaal
kosten:  € 9,- (inclusief educatief programma na voorstelling)
duur:  90 minuten
leerlijn:  Theater en beeldend
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Het Griezelkabinet
door Samba Salad

Bart Jan is niet bang zegt hij, nergens van! Niet zo handig, 
want bang zijn is soms best verstandig! Drie griezelige 
plaaggeesten hebben het op hem gemunt en zijn vastbe-
sloten hem eens flink de stuipen op het lijf te jagen. Wat 
nou, niet bang? Dat zullen we nog wel eens zien. Gelukkig 
laat Bart Jan zich niet zo snel kisten…
Voor deze swingende voorstelling doken de muzikanten 
van Samba Salad in het griezelkabinet van o.a. Paul van 
Loon, Sjoerd Kuyper, Jacques Vriens en Theo Olthuis.

Voor wie:  Groep 3 t/m 5
Wanneer:  maandag 19 september 2016
Waar:  Podium mozaïek
kosten:   € 5 exclusief workshop. aanvullende workshops in overleg.
duur:  55 minuten
leerlijn:  theater en muziek

BANBANKUNE
door drUmdrUmdrUm

Roël erft van zijn oma een geheimzinnige kist. Oma heeft de 
hele wereld rond gereisd en van al die reizen héél veel herin-
neringen in de kist bewaard. Niemand weet precies wat er in 
de kist zit. ‘Niet open maken’, schreeuwt Tshepho, die bang is 
voor spoken (ZUMBI). ‘Er zit vast iets lekkers in’, roept Vernon.’ 
Een verhalenboek met mooie plaatjes!’ suggereert Djem. 
Spetterend meedoe-concert van de makers van 
Boomwhakalaa samen met Wijnand Stomp en Leonie Jansen, 
waarin we kennis maken met de populaire ‘MUZIK DI ZUMBI’. 

Voor wie:  Groep 4 t/m 6
Wanneer:  maandag 30 januari 2017
Waar:  Podium mozaïek
Kosten:   € 5 exclusief workshop. Aanvullende workshops in overleg.
duur:  60 minuten inclusief workshop
Leerlijn:  Theater, beeldend en muziek

SneeuwvlinderS
door Kwatta

Twee vriendinnen met een verschillende achtergrond dragen 
het leed van de wereld op hun schouders. Niet dat ze daar zelf 
om gevraagd hebben, nee, maar sinds hun geboorte kregen 
ze van hun ouders elke dag bij het ontbijt een pakketje met 
daarin een verwijt of vooroordeel over de ander. Inmiddels 
een enorme rugzak vol. Vastberaden zich te bevrijden van al 
dit leed, spreken ze af om elkaar te verlossen van die almaar 
zwaarder wordende rugzak. Maar zo makkelijk is dat niet… 
Voorstelling op het snijvlak van toneel en stand-up waarin 
grootse wereldproblemen met veel humor, vaart en fantasie 
terug worden gebracht tot persoonlijke, herkenbare proporties.

voor wie:  Groep 7 en 8 
wanneer:  Maandag 14 november 2016
waar:  Podium Mozaïek
Kosten:   € 5 exclusief workshop. aanvullende workshops in overleg.
duur:  60 minuten
leerlijn:  theater

IDFA In PoDIum mozAïek
Door PoDIum mozAïek / IDFA

Podium Mozaïek is één van de satellietfilmzalen van het 
Internationaal Documentaire Festival Amsterdam IDFA. De 
theaterzaal wordt omgetoverd tot bioscoop maar verder 
blijft Mozaïek bij haar leest: het bieden van goed gemaakt, 
interessant programma die aansluiten bij de belevingswereld 
van leerlingen in Amsterdam West.
Het IDFA-programma biedt korte documentaires over en met 
kinderen, soms hele bijzondere jonge mensen en soms hele 
gewone kinderen in uitzonderlijke situaties.

Voor wie:  Groep 6 t/m 8
Wanneer:  Donderdag 24 en vrijdag 25 november 2016
Waar:  Podium mozaïek
kosten:   € 2 exclusief workshop. Aanvullende workshops in overleg.
Duur:  +/- 40 minuten (2 à 3 documentaires)
Leerlijn:  kunstzinnige orientatie en nederlands
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BinnenBeest
door de dansers

Op de één of andere manier kun je het aan ze zien, door 
hoe ze soms naar iets kijken, of als ze van schrik even niet 
weten wat ze moeten doen. Er zit nog iets onderhuids van 
vroeger, een soort dierachtige wildheid die af en toe z’n 
kop opsteekt. Daar is in het grote mensenleven natuurlijk 
geen ruimte voor, daar komen immers alleen maar proble-
men van. Maar ja, hoe leer je zoiets ooit af?
Met machinale patronen-dans en dierlijke, impulsieve 
bewegingen herinnert Binnenbeest kinderen en ouders 
eraan dat grote mensen ook ooit kind zijn geweest.

Voor wie:  Groep 4 t/m 6
Wanneer:  dinsdag 7 maart 2017 
Waar:  Podium Mozaïek
Kosten:   € 5 exclusief workshop. aanvullende workshops in overleg.
duur:  55 minuten
Leerlijn:  theater en dans

Kereltje – Keloǧlan  
in nederland

door theater SonnevancK

Kereltje woont samen met zijn moeder achter de bergen in 
een klein dorpje. Hij is klein, mager en zijn kleren zijn vies. 
Kereltje is op weg naar het paleis, waar de prinses woont. 
Iedereen probeert haar aan het lachen te maken, maar het 
lukt niemand. Zal het Kereltje wel lukken?
Kereltje is een muzikale voorstelling over slim zijn als 
je niet groot bent, optimisme en vertrouwen op absurde 
kansen.

voor wie:  groep 1 en 2 
Wanneer:  Maandag 20 en dinsdag 21 maart 2017 
Waar:  Podium Mozaïek
Kosten:   € 5 exclusief workshop. aanvullende workshops in overleg.
duur:  60 minuten
leerlijn:  theater en muziek

neushoorn spektakel 
door danïel van klaveren

Eerst is het er nog maar één. Hij flitst voorbij, voor je 
met je ogen kan knipperen. Maar dan volgt een tweede. 
Neushoorns! Midden in de stad! Zelfverzekerd en zingend 
lopen ze door de straten. De mensen kijken vol bewonde-
ring en als betoverd sluiten ze zich één voor één bij hen 
aan. Behalve Bérenger, die de zaak niet vertrouwt. Als 
enige biedt hij weerstand, terwijl de rest hem voor gek 
verklaart. Maar is hij gek? Of de anderen? Smeuïg muziek-
theater voor iedereen met een eigenwijze geest, gebaseerd 
op ‘Le Rhinocéros’ van Ionesco.

voor wie:  Groep 6 t/m 8 
Wanneer:  dinsdag 11 april 2017 
Waar:  podium Mozaïek
kosten:   € 5 exclusief workshop. aanvullende workshops in overleg.
duur:  70 minuten
leerlijn:  theater en muziek

Meneer Bork zoekt  
een woord

door de Lange Mannen

Meneer Bork raakt af en toe de weg kwijt, vergeet soms 
waarvoor hij de deur uitging en draagt onder zijn mooie 
colbert regelmatig zijn geruite pyjamabroek. Woorden 
verwarren hem steeds vaker. Hij wil zo graag uitleggen hoe 
hij zich voelt, maar geen één woord lijkt dat te beschrijven. 
Dus gaat hij op zoek naar dat woord.
Een muzikale, filosofische theatervoorstelling.

Voor wie:  groep 1 t/m 3
wanneer:  dinsdag 14 februari 2017 
waar:  Podium Mozaïek
kosten:   € 5 exclusief workshop. aanvullende workshops in overleg.
duur:  60 minuten
Leerlijn:  Muziek en theater
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TheaTerkraken groep 5/6
door STadSSchouwburg amSTerdam

De schouwburg is een rijksmonument en zit vol verhalen. 
Bijvoorbeeld over Vondel die het woord ‘schouwburg’ 
bedacht en over politiehonden die samen in een toneel-
stuk 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.

Voor wie:  groep 5 en 6
wanneer:  In overleg
waar:  Stadsschouwburg amsterdam
kosten:   € 6,50 euro per leerling  

(inclusief lesmateriaal en openbaar vervoer)
duur:  2 uur
Leerlijn:  Theater

TheaTerkraken groep 7/8
door STadSSchouwburg amSTerdam

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 pre-
sentatievaardigheden. Tegelijkertijd maken ze 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.

Voor wie:  groep 7 en 8
wanneer:  In overleg
waar:  Stadsschouwburg amsterdam
kosten:   € 6,50 euro per leerling  

(inclusief lesmateriaal en openbaar vervoer)
duur:  2 uur
Leerlijn:  Theater

Workshop theater
techniek en decor

door 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, het draait 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:  theater

TheaTerkraken groep 3/4
door 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?

Voor wie:  groep 3 en 4
wanneer:  In overleg
waar:  Stadsschouwburg amsterdam
kosten:   € 6,50 euro per leerling  

(inclusief lesmateriaal en openbaar vervoer)
duur:  2 uur
Leerlijn:  Theater
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Anne en Zef 
door de ToneelmAkerij

Als de Albanese jongen Zef moet onderduiken wegens een 
bloedige vete, ontmoet hij een lotgenoot: Anne Frank. 
Anne en Zef maakt het voor kinderen invoelbaar wat er met 
je gebeurt als de wereld zich tegen jou en je familie keert 
omdat je tot een bepaalde bevolkingsgroep behoort. Anne 
en Zef verbindt de geschiedenis van antisemitisme in de 
jaren 40 met de actualiteit van onverdraagzaamheid tussen 
bevolkingsgroepen in 2016.

Voor wie:  Groep 7 en 8
Wanneer:  dinsdag 2 en woensdag 3 mei 2017
Waar:  Stadsschouwburg Amsterdam
kosten:   € 7 per leerling  

(inclusief lesmateriaal, workshop en vervoer)
duur:  1 uur en 15 minuten
leerlijn:  Theater

De PinDakaasPrins
Door oorkaan, HollanD Baroque en orkater

Er was eens een straat, waar het altijd regende. In de straat 
stond een huis, waar altijd ruzie was, jaar in jaar uit. In het 
huis woonde een gezin: een vader, een moeder en drie 
kinderen. Op een dag besluiten de kinderen dat het genoeg 
is geweest. Er moet een oplossing komen voor al die ruzie 
en al die regen. Onversneden rock&roll en zinderende 
barokmuziek door live orkest begeleiden de drie helden op 
hun avontuurlijke tocht. 

Voor wie:  Groep 4 t/m 6
Wanneer:  Maandag 21 november 2016
Waar:  stadsschouwburg amsterdam
kosten:   € 7 euro per leerling
Duur:   70 minuten  

(inclusief lesmateriaal, workshop en vervoer).
leerlijn:  theater en muziek 

Deze voorstelling speelt ’s avonds in de Stadsschouwburg 
en is speciaal voor scholen die met leerlingen en ouders 
een voorstelling willen bezoeken. Danstheater Aya heeft een 
spetterende eigentijdse versie gemaakt van het eeuwenoude 
sprookje en laat spel, zang en dans samen komen in een 
zinderende show over groter groeien en je eigen weg zoeken 
en vinden in het leven. 

Voor wie:  Groep 7 en 8 en ouders
Wanneer:  Maandag 24 oktober om 19.30 uur
Waar:  Stadsschouwburg Amsterdam
Kosten:   € 7 per leerling (inclusief lesmateriaal, workshop en vervoer)

 €10 per ouder (inclusief workshop en voorstelling)
Duur:  1 uur en 15 minuten
Leerlijn:  Theater, dans en muziek

SnowwhiTe en De 7 BreAKerS
Door DAnSTheATer AYA
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1 en 2 3 hip hop hoera
bijlmer parktheater

x x x x x

1 en 2 8 Meneer bork zoekt een Woord
bijlmer parktheater

x x x x x

1 en 2 17 pokon
de krakeling

x x x x x x

1 en 2 18 bezoek voor beer  
de krakeling

x x x x x x x

1 en 2 19 de kabouter
de Meervaart

x x x x x

1 en 2 20 vlieG op!  
de Meervaart

x x x x x

1 en 2 21 kereltje - keloĞlan in nederland  
de Meervaart

x x x x

1 en 2 35 kereltje - keloĞlan in nederland  
podium Mozaïek

x x

1 t/m 3 33 Meneer bork zoekt een Woord  
podium Mozaïek

x x

1 t/m 4 9 taartrovers  
bijlmer parktheater

x x x x x x

3 en 4 10 onbekende land  
de krakeling

x x x x x x x

3 en 4 12 kluCht  
de krakeling

x x x x x x x

3 en 4 14 jazz duzz  
de krakeling

x x x x x x x

3 en 4 37 theaterkraken Groep 3/4  
stadsschouwburg amsterdam

x x x x x x

3 t/m 5 4 buurMan in de bieb  
bijlmer parktheater

x x x x x

3 t/m 5 22 zeehelden  
de Meervaart

x x x x

3 t/m 5 23 het nut van tantes  
de Meervaart

x x x x

3 t/m 5 26 jazz duzz  
de toneelmakerij

x x x x x x

3 t/m 5 28 iCarus  
de toneelmakerij

x x x x x x

3 t/m 5 29 het Griezelkabinet  
podium Mozaïek

x x

3 t/m 8 5 zebra zebra  
bijlmer parktheater

x x x x x

3 t/m 8 6 onbekende land  
bijlmer parktheater

x x x x x

4 t/m 6 32 banbankune  
podium Mozaïek

x x

4 t/m 6 34 binnenbeest  
podium Mozaïek

x x
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4 t/m 6 41 de pindakaasprins  
stadsschouwburg amsterdam

x x x x x x

4 t/m 8 7 kyMani  
bijlmer parktheater

x x x x x

5 en 6 15 oorloG  
de krakeling

x x x x x x x

5 en 6 16 de Grote illusionist
de krakeling

x x x x x x x

5 en 6 38 theaterkraken Groep 5/6 
stadsschouwburg amsterdam

x x x x x x

5 t/m 8 1 3 x 3  
bijlmer parktheater

x x x x x

5 t/m 8 24 de Grote illusionist  
de Meervaart

x x x x x

5 t/m 8 25 liefde, Werktitel  
de Meervaart

x x x x x

6 t/m 8 2 leuk!  
bijlmer parktheater

x x x x x

6 t/m 8 27 leuk!  
de toneelmakerij

x x x x x

6 t/m 8 31 idfa in podiuM Mozaïek  
podium Mozaïek

x x

6 t/m 8 36 neushoorn spektakel  
podium Mozaïek

x x

6 t/m 8 40 Workshop theaterteChniek en deCor 
stadsschouwburg amsterdam

x x x x x x

7 en 8 11 leuk!  
de krakeling

x x x x x x x

7 en 8 13 liefde, Werktitel 
de krakeling

x x x x x x x

7 en 8 30 sneeuWvlinders  
podium Mozaïek

x x

7 en 8 39 theaterkraken Groep 7/8  
stadsschouwburg amsterdam

x x x x x x

7 en 8 42 anne en zef  
stadsschouwburg amsterdam

x x x x x x x

7 en 8 43 snoWWhite en de 7 breakers  
stadsschouwburg amsterdam

x x x x x

x



Colofon  
 fotografie/illustratie: 
Joris van Bennekom (24)
esther de Boer (4)
inez de Bruijn (10)
Daan van eijndhoven (alg stadsschouwburg)
rik engelgeer (35)
thomas geurts (17)
Marijke de gruyter (28)
sarah Jonker (2, 11, 14, 26, 27, 41)
Kamerich & Budwilowitz (12, 20)
sebastiaan Peelen (7)
Mounir raji (3)
Joke schot (23)
Maria stijger (40)
femke teussink (21, 34)
leo van Velzen (22)
noa Verhofstad (13, 18, 25)
Bowie Verschuuren (5)
neeltje de Vries (36)
eddy Wenting (alg Bijlmerparktheater)

VorMgeVing: Meeusontwerpt

DruKKer: tuijtel

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

De KraKeling
adres:    nieuwe Passeerdersweg 1, 1016 XP amsterdam
Contactpersoon: hiske Dijkstra
telefoon:   020 625 32 84
e-mail:   educatie@krakeling.nl
Website:   www.krakeling.nl/scholen
 

De MeerVaart
adres:    Meer en Vaart 300, 1068 le amsterdam
Contactpersoon: Kyara hoekerswever
telefoon:   020 410 7488
e-mail:   educatie@meervaart.nl
Website:   meervaart.nl
 

De toneelMaKeriJ
adres:    lauriergracht 99c, 1066 rJ amsterdam
Contactpersoon: leonie van tol / Jeritza toney
telefoon:   020 522 60 70
e-mail:   leonie@toneelmakerij.nl / jeritza@toneelmakerij.nl
Website:   www.toneelmakerij.nl
 

PoDiuM MozaÏeK
adres:    Bos en lommerweg 191, 1055 Dt amsterdam
Contactpersoon:  hanne reus / natalie Beckers
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

mailto:mvisser%40bijlmerparktheater.nl?subject=
http://bijlmerparktheater.nl
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
http://www.krakeling.nl/scholen
mailto:educatie%40meervaart.nl?subject=
www.meervaart.nl
mailto:leonie%40toneelmakerij.nl%20?subject=
mailto:jeritza%40toneelmakerij.nl%20?subject=
http://www.toneelmakerij.nl
mailto:cultuureducatie%40podiummozaiek.nl?subject=
http://www.podiummozaiek.nl
mailto:elze.van.der.steen%40ssba.nl%20?subject=
mailto:anne.lotte.heijink%40ssba.nl%20?subject=
http://www.ssba.nl/educatie
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