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De Krakeling  

Jongerenvoorstellingen 2016 – 2017 
 

Beste directie, docenten en cultuurcoördinator,  

De Krakeling staat bekend om zijn specifieke programmering voor jongeren in Amsterdam. Iedere week zijn 

er ’s avonds (soms overdag) voorstellingen voor jongeren van 12-18 jaar. Deze ‘vrije’ voorstellingen worden 

bezocht door scholen, individuele jongeren en ook volwassenen. Ook volgend seizoen hebben wij weer een 

breed aanbod van maar liefst 21 verschillende voorstellingen; inhoudelijk interessante, bijzondere en leuke 

voorstellingen. Voor ieder wat wils!  

 

Begeleiding bij schoolgroepen  

Tijdens het voorstellingsbezoek rekenen we vanuit school op 1 begeleider per 10 leerlingen. We 

onderhouden vooraf contact en willen van de school graag een contactpersoon op de voorstellingsdag.  

Bij het bezoek aan De Krakeling kunnen de leerlingen hun jas ophangen in de garderobe (onbewaakt!).  

We vragen de school uiterlijk een kwartier voor aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn.  

 

Educatie  

De Krakeling vindt het belangrijk dat de theaterervaring aansluit bij de belevingswereld van jongeren. 

In overleg bekijken we wat belangrijk is voor de betreffende school. Elke voorstelling heeft zijn eigen 

educatieve programma en is op aanvraag bij alle voorstellingen mogelijk. Door die afstemming bieden wij 

maatwerk en werken we gericht toe naar steeds 'diepere' voorstellingen. Voorbereiding, variërend van 

lesbrieven tot workshops rondom de voorstelling is een waardevolle toevoeging aan het 

voorstellingsbezoek en bevelen wij dan ook van harte aan.  

 

Kosten  

De kosten van het voorstellingsbezoek is gemiddeld tussen € 12,- en € 15,- per leerling - bij bijna alle 

voorstellingen inclusief een drankje na afloop -. Het volledige aanbod aan theatervoorstellingen vindt u 

hieronder of op www.krakeling.nl 

Het voordeel ABONNEMENT! 

U kunt ook met uw leerlingen een abonnement nemen, bestaande uit drie jongerenvoorstellingen voor 

maar € 35,00 p.p. Het is niet alleen voordeliger maar het vergemakkelijkt ook het theaterbezoek. Als de 

leerlingen een abonnement hebben hoeft u zich als docent de rest van het jaar minder bezig te houden met 

het uitzoeken van geschikte voorstellingen en het stimuleren van leerlingen om naar een voorstelling te 

gaan. Bovendien weet iedereen ruim van tevoren wanneer De Krakeling wordt bezocht. Uiteraard is het 

ook mogelijk om op losse voorstellingen in te tekenen.  

 

De Krakeling is aangesloten bij de PIT, een samenwerking van een groot aantal Amsterdamse aanbieders 

van theatereducatie met kwaliteit. Op zoek naar een helder overzicht met al het kwalitatieve educatie 

aanbod op het gebied van podiumkunsten in Amsterdam? Het aanbod vindt u op www.depitvoorscholen.nl 

De PIT is een organisatie die jonge Amsterdammers stimuleert om deel te nemen aan het culturele leven in 

de stad. Wij hopen u komend seizoen met uw leerlingen te verwelkomen.  

Hartelijke groet,  

Ludmilla van der Kroon, Projectleider jongeren 

ludmilla@krakeling.nl / (t) 020 6253284 

http://www.krakeling.nl/
http://www.depitvoorscholen.nl/


2 
 

AANBOD 2016-2017 
 

Do 1 september 2016, 19.30    Keuze Krakeling tijdens Theaterfestival 

BonteHond – Know me 12+ 

€ 13,00 (incl. drankje) 

Pleidooi voor eigenheid en het lef om anders te zijn.  
Know Me vervlecht twee levensverhalen. Klaus Nomi was in de jaren 
zeventig een bijzondere verschijning. Hij week in veel opzichten af maar 

boog dit om tot zijn kracht. Deze Klaus wordt naast een jongen in het hier 

en nu gezet, een buitenstaander die hier de voordelen van inziet. Beide 
personages trekken zich niets aan van wat normaal wordt gevonden. Maar 

om echt jezelf te zijn, moet je veel moed hebben… 
 

Regie: René Geerlings, tekst: Gijsje Kooter, spel: Floyd Koster, Maurits van 
den Berg, Joep Hendrikx, muziek: William Bakker 
 
Genre: muziektheater 
Duur: 60 minuten 

Schooltype: HAVO/VWO/Gymnasium 

Thema: Kunst, muziek, maatschappelijk, fantasie, taal 

 
 

Vr 2 (19.30) en za 3 september (21.00) 2016  Keuze Krakeling tijdens Theaterfestival 

DOX/MAAS - 100% Selfmade 12+ 

€ 14,00 (incl. drankje) 

Ever Tried. Ever Failed. No Matter. Try Again. Fail again. Fail 

Better (Samuel Beckett). Acht jongens, verliefd op dansen, 

met verschillende achtergronden en allemaal eigenwijze 

laatbloeiers, jagen hun droom na: een leven als 

danskunstenaar. Ze vechten zichzelf een weg naar de top en 

proberen de wereld naar hun hand te zetten. De jongens 

gooien alles in de strijd: krachtpatserij, humor, virtuositeit en 

trucjes. Totdat ze in hun ambities het plezier, hun kostbare 

vriendschap en zichzelf dreigen te verliezen. 

Een voorstelling over vriendschap, over durven falen, over het volgen van je hart en over nietsontziende 

liefde voor dans. 

Regie: Arthur Rosenfeld, Choreografie: Arthur Rosenfeld i.s.m Erik Bos, Niels van der Steen en de dansers, 

Dans: Dane Badal, Erik Bos, Thomas Bos, Giorgio Costa, Liam McCall, Mohamed Naaleye, Cris van Tol, 

Wouter Vrijlandt. 

Genre: Danstheater 
Duur: 100 minuten 
Schooltype: VMBO/HAVO/VWO 

Thema: kunst, dans, expressie, fantasie 
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Zo 4 en ma 5 september, 19.30   Genomineerd Gouden Krekel Theaterfestival 

NTjong - In mijn hoofd ben ik een dun meisje 12+ 

€ 13,00 (incl. drankje) 

Be perfect. Be the true you.  

Als je er fantastisch uitziet dan moet je wel gelukkig zijn. Toch? In een 

wereld waarin glamour en lichamelijke perfectie het ideaal zijn, is iedere 

blik in de spiegel een confrontatie met je zelfbeeld. In een Las Vegas-

achtige setting gaan vijf heel verschillende meisjes the ultimate challenge 

aan: de strijd om absolute controle over hun uiterlijk. Een hilarische en 

brutale performance over het ongegeneerde verlangen naar schoonheid 

en de worsteling met je (puber)lichaam. 

Regie: Noël Fischer, spel: Tessa Jonge Poerink, Kaatje Kooij, Shertise 

Solano, Willemijn Zevenhuijzen, Eva Zwart 

Genre: Theater 
Duur: 75 minuten 

Schooltype: VMBO/HAVO/VWO/Gymnasium 

Thema: kunst, expressie, maatschappelijk, sociaal emotioneel, taal 

 

 

Wo 7 en do 8 september 2016, 19.30  Genomineerd Gouden Krekel Theaterfestival 

Toneelgroep Oostpool – Bromance 15+ 
(normaal op locatie, nu vanwege nominatie TF in De Krakeling) 

€ 13,00 (incl. drankje)  

      

Een jongen wordt verliefd op zijn beste vriend. Hoe gaat hij om met zijn 

gevoel? En hoe met de verwachtingen die anderen van hem hebben, die hij 
van zichzelf had? Nog steeds is homoseksualiteit geen 

vanzelfsprekendheid. Een eerste liefde tussen twee mensen van hetzelfde 
geslacht is daardoor extra complex. Niet alleen de intimiteit tussen de prille 

geliefden, maar ook sociale verwachtingen staan op het spel. Bromance toont 

het broze proces van de ontluikende liefde en herinnert ons eraan, dat wij de 
angst om ‘anders’ te zijn allemaal kennen. Een oprechte, geestige en 

uitdagende voorstelling over misschien wel het meest beschreven en 
spannendste onderwerp denkbaar: beginnende liefde.  

Tekst: Joachim Robbrecht, regie: Timothy de Gilde, spel: Steef de Bot, 
Willem Voogd, Marius Mensink  
 

Genre: Theater 
Duur: 60 minuten 
Schooltype: HAVO/VWO/Gymnasium 

Thema: kunst, maatschappelijk, sociaal emotioneel, taal 
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Wo 14 (16.00 & 19.30) en do 15 september 2016 (10.30 & 19.30) 

Studio 52nd / Urban Myth – Zin? 14+ 

€ 5,00 

Je bent jong en je wil van alles. Of andere mensen willen van alles van jou. Wat 

doe je en hoever ga je? Alles draait om keuzes maken maar waarom is dat soms 

toch zo verrekte verwarrend? Een voorstelling van Urban Myth over verleiding, 

groepsdruk en zin die over kan slaan in tegenzin. Jongeren uit Amsterdam 

schreven hiervoor teksten over personages die verleiden en verleid worden, 

keuzes maken en ontdekken waar hun grenzen liggen.  

Regie: Jorgen Tjon A Fong, Producent: Studio 52nd, Qpido en Urban Myth 

Genre: Theater 
Duur: 60 minuten 

Schooltype: VMBO/HAVO/VWO 

Thema: tekst, maatschappelijk, sociaal emotioneel 

 

Ma 26, di 27, wo 28, do 29 en vr 30 september 2016, 19.30 

DOX – The future ain’t what it used to be 14+ 

€ 13,00 (incl. drankje) 

The future ain’t what it used to be’ is een voorstelling over idealen, 

machteloosheid en wereldleed. De theatermakers George Tobal en Eran Ben 

Michael zetten de persoonlijke geschiedenis van vier outcasts in de context 
van de actuele wereldpolitiek. Oorlogen, hongersnood, conflicten, 

bootvluchtelingen, racisme, intolerantie; op internet en tv staat de wereld 
voortdurend in brand. Vier outcasts bundelen hun krachten en verzetten zich. 

‘No More’ is hun credo. Gevormd door hun eigen ervaring en geschiedenis 

richten de vier een nieuwe maatschappij in, terwijl ze het publiek op een 
(inter)actieve manier deelgenoot maken van hun ambities en idealen. Als de 

vier dichterbij hun doel geraken, slaan de emoties plots toe. Voornemens 
komen onder spanning te staan en nieuw verkregen inzichten smelten als 

sneeuw voor de zon. Gaan ze terug naar af of zal er na de uitbarsting van de 
vulkaan iets nieuws kunnen bloeien?  

Regie: George Tobal en Eran Ben Michaël, spel: n.n.b. 

Genre: Danstheater 
Duur: 70 minuten 
Schooltype: VMBO, HAVO, VWO  
Thema: kunst, expressie, muziek, fantasie 
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Di 4 en wo 5 oktober 2016, 16.00 en 19.30   
We are jong Oostpool – Pretpark 12+ 

KRAKELING OP LOCATIE (in een vrachtwagentrailer) 
€ 12,00  

 
#omdathetkan #happyslapping #killforfun 

Het weekend van vader en dochter in een vakantiehuisje mondt uit in een gruwelijk slagveld door de komst 

van twee onverwachte gasten. Licht geïnspireerd op de film Funny Games van Michael Haneke, stelt De 

Gilde zich de vraag ‘Wat gebeurt er als een jonge generatie opgroeit met de opvatting dat het leven een spel 

is en ieder zijn eigen moraal bepaalt?’ 

 

tekst Jibbe Willems | regie Timothy de Gilde | met Judith Noyons, Serin Utlu, Yorick Zwart en Daniel 
Cornelissen | Coproductie Theater Sonnevanck 

  

Genre:  Theater op locatie 

Duur: 60 minuten 

Schooltype: VMBO, HAVO, VWO/Gymnasium 

Thema: kunst, taal, fantasie, maatschappelijk 

 

Do 6 oktober 2016, 19.30 

ISH – Ignite 12+ 

Є 13,00 (incl. drankje) 

Alles is energie. Onze spieren spannen zich aan en de aarde raast 

door de ruimte. Kleine stroomstootjes schieten door ons brein, 

schreeuwen tegen ons lichaam dat we willen rennen. De lucifer 

ontsteekt in een felle vlam. Energie is alles. Dansvoorstelling 

IGNITE gaat over de oorsprong van energie. Filosofen, 

wetenschappers en gelovigen van allerlei godsdiensten schreven er 

boeken vol over met ingewikkelde theorieën en poëtische 

verhalen. Een inspirerende voorstelling waar het publiek zonder twijfel de zaal vol energie verlaat. Dit is 

een voorstelling van choreograaf Shailesh Bahoran in de serie ISH Nieuwe Makers. Hij heeft zich naast zijn 

imposante carrière als danser de afgelopen jaren bewezen als een bevlogen en getalenteerd maker.  

Regie/Choreografie: Shailesh Bahoran, Cast: Eddy Vidal, Roch Apinsa, Virgil Dey, Wesley Rommy, Remses 

Rafaela 

Genre: Dans 

Duur: 60 minuten 

Schooltype: VMBO, HAVO, VWO  

Thema: kunst, expressie, muziek, fantasie 
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Di 25, wo 26 en do 27 oktober 2016, 19.30 

Danstheater AYA – Smart 12+ 

€ 13,00 (incl. drankje) 

SMART is een uitdagende dansvoorstelling over de digitale wereld. Hoeveel bytes, 

zweet en tranen kost het om jong te zijn? Want alles gaat snel en verandert. De 

stad, de wereld. Maar ook jij. Ja jij, met je onvoorspelbare stemmingswisselingen. 

Kun je jezelf nog volgen? Of ontvolg je jezelf? SMART is een achtbanige voorstelling 

van vier dansers en een MC. Ze laten zien dat digitaal oneindig veel mogelijk is. We 

appen met iedereen. We zijn het middelpunt van de wereld, dankzij ons 

uitschuifbare ik – de selfiestick. Maar kunnen we elkaar ook 

aanraken? SMART onderzoekt het. Jij en andere bezoekers kunnen met sms’jes en 

WhatsApp-berichten reageren. Laad je mobieltje op en kom! Want gedeelde smart is 

halve smart. 

Choreografie: Wies Bloemen en Jaakko Toivonen, Dans: Jagoda Bobrowska, Agnes 

Philipsen, Lars Wettmann, MC: Abdelhadi Baaddi 

 

Genre: danstheater 

Duur: 75 minuten 

Schooltype: VMBO, HAVO, VWO  

Thema: kunst, expressie, muziek, fantasie 

 

Wo 2 en do 3 november 2016, 19.30 

De Dansers - The Basement 13+ 

€ 13,00 (incl. drankje) 

Zes jonge mensen die overduidelijk niet met elkaar om kunnen 
gaan. De één omhelst, de ander verstart; de één zingt, de ander 

duwt hem weg. Het volgende moment zijn de rollen weer 

omgedraaid. Verwarrend, frustrerend, op het punt om elk moment 
te escaleren zo stapelen de ontmoetingen zich alsmaar op. Steeds 

intenser, steeds uitputtender, steeds verslagener.  Met The 
Basement maakte choreograaf Wies Merkx een wanhopige 

toenaderingspoging van mensen die niemand meer dichtbij kunnen 
laten komen die wel verlangen naar de nabijheid van een ander, 

maar hen vervolgens van zich af duwen, van zich afbijten. In het 

beschermen van hun kwetsbaarheid, helpen ze al hun kansen op 
toenadering om zeep. Zes dansers en muzikanten, alleskunners, 

geven hen een stem en een lichaam, met fel, onverbiddelijk partner - en vloerwerk, schrijnende 
theatrale situaties haast komisch in hun onbeholpenheid en pijnlijk melancholische songs. 

Concept en choreografie: Wies Merkx 

 

Genre: Dans 

Duur: 70 minuten 

Schooltype: HAVO, VWO/Gymnasium 

Thema: kunst, expressie, muziek, fantasie 

  



7 
 

Di 15 en wo 16 november 2016, 19.30 

Theater Artemis – Bonte avond van bodybuilders 12+ 

€ 12,00 (incl. drankje) 

Een beleefde musical over mensen die ontzettend hun best doen! 

Jetse Batelaan maakte deze voorstelling samen met een hechte 
groep Rotterdamse kickboksers, stoere en innemende mannen in 

korte sportbroekjes met glimmende lijven en sixpacks om jaloers 
op te zijn. Er komen bakkers in voor, drugsdealers, maar ze zijn 

ook zichzelf. Ze zingen al hun dialogen met ingehouden stem en soms doen ze zelfs een dansje. Niet als een 

musicalster, maar gewoon zoals jij en ik dat zouden doen. 
  

Bonte avond van bodybuilders trok in 2011 direct volle zalen. Uitgebreid met een ‘spectaculaire’ toegift werd 
het dé festivalhit op o.a. Tweetakt, Oerol en het Theaterspektakel in Zürich. In theaterseizoen 2016/2017 

maakt de voorstelling haar eerste tournee! 

 
Regie: Jetse Batelaan, Spel Ferinio Asandikromo, Samir Baptista Alves, Marie Groothof/Hannah van 

Lunteren, Raffaël Roberto Fernandes, Dexter van Herwaarden, Adam Lopes Filipe, Daniël Monteiro, Luciano 

Monteiro, Dwayne Waterval e.a.  

Genre: Theater 

Duur: LET OP! 45 minuten! 

Schooltype: HAVO, VWO/Gymnasium 

Thema: kunst, expressie, taal, muziek 

 

Do 17 en vr 18 november 2016, 19.30 

ZEP – Hamlet 14+  

€ 13,00 (incl. drankje) 

Hamlet staat in tweestrijd. Is hij een terrorist? Een vrijheidsstrijder? 

Hamlet moet niets hebben van de liefde tussen zijn moeder en oom 

Claudius. Een mysterieuze verschijning, die op zijn overleden vader 

lijkt, vertrouwt hem toe door Claudius te zijn vermoord. Hamlet zint 

op wraak, maar voelt zich verscheurd tussen zijn eigen gevoelens en 

de loyaliteit aan zijn moeder. Zijn of niet zijn, dat is de vraag. 

Regie en bewerking: Peter Pluymaekers, Co-regie: Bart Oomen, Vertaling in rijmvorm: Brainpower, Spel: 
Tarikh Janssen, Jouman Fattal, Nanette Edens, Gürkan Kücüksentürk, Abdelkarim El Baz, 
Evrim Kroon-Akyigit 

 

Genre: muziektheater 

Duur: 90 minuten 

Schooltype: VMBO, HAVO, VWO/ Gymnasium 

Thema: kunst, geschiedenis, taal, muziek 
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Ma 28, di 29, wo 30 november, do 1 en vr 2 december 2016, 19.30 

MAAS – Sell me your secret 13+ 

€ 13,00 (incl. drankje) 

Heb jij geheimen? Geheimen die zo gevaarlijk of schandalig zijn dat niemand 

ze mag weten? Grote kans van niet. En als je niets te verbergen hebt, dan is 

het toch helemaal niet erg dat al jouw gegevens toegankelijk zijn? Voor de 
overheid, voor bedrijven, voor vrienden, familie of vreemden. Of toch wel? Sell 

Me Your Secret (SMYS) gaat over privacy. Wat onze gegevens ons en anderen 
waard zijn. En over wie dat zijn, die mensen die alles zo graag van ons willen 

weten. We ontdekken dat ons ‘private ik’ minder ongestoord denkt, voelt en 

fantaseert. Alles moet gedeeld. Zijn we paranoia als we vechten voor onze 
privacy of zal het allemaal zo’n vaart niet lopen? In een mix van een 

theatervoorstelling en een goudeerlijk gezelschapsspel met het publiek gaan 
we op zoek naar wat we wel en niet willen prijsgeven. Wanneer al die data 

een zegen zijn en wanneer een vloek. 

Regie: Floris van Delft, Tekst: Wolter Muller, Floris van Delft, Spel: Niek van 
der Horst, Denise Aznam en nog een acteur 

Genre: Interactief theater 

Duur: 75 minuten 

Schooltype: VMBO, HAVO, VWO/Gymnasium 

Thema: kunst, expressie, taal 

 

Do 8 december 2016, 19.30 

DEGASTEN – Awake 13+ 

€ 12,00 (incl. drankje) 

Jongeren geven in deze gedurfde en eerlijke voorstelling een kijkje in 

hun persoonlijke leven. Waar komt de grote behoefte vandaan om je 

op WhatsApp, Instagram, Snapchat en aan de telefoon schaamteloos 

te uiten? Het ‘blauw uur’ is het uitgangspunt voor Awake. Dit is het 

moment waarop de nacht overgaat in de dag. De sfeer die voelbaar is 

in een stad na een nacht uitgaan of een nacht niet slapen. Door de 

stad dwalen middenin de nacht in je eentje. De stad doe niet slaapt, 

het gedreun in je hoofd van de voorbije uren. Je hoofd maalt door, 

maar je lichaam wil niet meer. Jongeren van nu denken niet meer in een discipline. DEGASTEN sluit hierbij 

met door maximaal gebruik te maken van de talenten en interesses van de jongeren. 

Concept en regie: Elike Roovers en Rutger Esajas, spel: groep jongeren DEGASTEN. 

 

Genre: Theater 

Duur: 60 minuten 

Schooltype: VMBO/HAVO/VWO 

Thema: voor en door jongeren 
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Do 26 en vr 27 januari 2017, 19.30 

Beer Muziektheater – Dit is geen dagboek 12+ 

€ 13,00 (incl. drankje) 

Een muziektheatervoorstelling naar het populaire gelijknamige boek van Erna 

Sassen. Over Boudewijn, die alleen nog maar dagenlang in zijn bed ligt, tot zijn 
vader hem verplicht elke dag in een schrift te schrijven èn naar muziek te luisteren. 

Met tegenzin kladdert Boudewijn “Dit is geen dagboek” op het schrift en zet zich 
aan zijn taak. Hij is op een aandoenlijke wijze grof, direct en meedogenloos fel, 

want hij is verdrietig, kwaad en in de steek gelaten. Hij maakt ruzie met zijn vader, 

vindt troost bij zijn 6 jarige zusje Pluis, worstelt zich door school en wordt verliefd 
op Pauline. Maar Paulines liefde voor hem wordt zwaar op de proef gesteld. 

(Klassieke) Muziek speelt een belangrijke rol in deze voorstelling. De gehele tekst 
is op muziek gezet van o.a. Beethoven, Bruckner, Adams en Glass, waardoor de 

emotionele rollercoaster waar Boudewijn in zit, direct voelbaar is. 

 Regie: Aike Dirkzwager, spel: n.n.b. 

Genre: Muziektheater 

Duur: 60 minuten 

Schooltype: HAVO, VWO/Gymnasium 

Thema: kunst, expressie, taal, muziek 

 

Za 28 (19.00u) en zo 29 januari (16.00U)  

De Toneelmakerij – op locatie in de klas – Nadia 12+ 

(boekingen voor de voorstelling op school via De Toneelmakerij) 

€ 12,00  

Nadia is weg. Ze is naar Syrië vertrokken. Zomaar. Onaangekondigd en zonder dat iemand iets in de gaten 

had. Haar twee zusjes blijven verbijsterd achter. Nadia rookte, dronk en ging naar feestjes. Waarom is ze 

gegaan? Ze gaan haar gangen na, doorzoeken haar laptop en belanden op heftige websites en in duistere 

chatrooms. Niet alleen leren ze veel over Nadia, ook over elkaar wisten ze nog heel veel niet. Er komen 

geheime vriendjes boven tafel, geheime gedachten… En gaandeweg blijkt dat ze over heel veel dingen, heel 

anders denken. 

Met Nadia maakt Daniel van Klaveren opnieuw een voorstelling over radicalisering, dit keer vanuit het 

oogpunt van een meisje. Nadia reconstrueert de dagen uit het leven van een meisje die voorafgaan aan 

haar vertrek naar het kalifaat.  

Tekst en regie: Daniël van Klaveren, spel: Jouman Fattal, Stefanie van Leersum 

Genre: Krakeling op locatie in een school  

Duur: 60 minuten 

Schooltype: VMBO, HAVO, VWO/Gymnasium 

Thema: kunst, expressie, taal, fantasie 
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Vr 10 februari 2017, 19.30 

MAAS – Liefde 12+ 

€ 13,00 (incl. drankje) 

Liefde neemt je mee 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 doet je dat, empathie? 

Open gaan. Durven. Smelten. In een uitbundig fysiek spektakel oefenen acht performers de liefde. 

Klungelig, uitputtend en geduldig. Maar ook vol overgave en virtuoos. Liefde (werktitel) is hartverwarmend 

danstheater zonder gebruiksaanwijzing of happy end garantie. 

Concept, tekst, regie: Moniek Merkx, Spel/dans: Dane Badal, Sue-Ann Bel (stage), Mees Borgman, Gale 

Rama, Nastaran Razawi Khorasani, Freek Nieuwdorp (stage), Jurriën Remkes en Jefta Tanate. 

Genre: Danstheater 

Duur: 60 minuten 

Schooltype: VMBO, HAVO, VWO/Gymnasium 

Thema: kunst, expressie, taal, fantasie 

 

 

Ma 27 februari t/m vr 3 maart 2017 

DOX – Jongerenfestival: Week van de opstand! 

€ 13,00 (incl. drankje) 

27 februari – programma n.n.b. 

28 februari – programma n.n.b. 

 

Wo 1, do 2, vr 3 maart, 19.30 

(en ma 20, di 21 en wo 22 maart) 

DOX/Danstheater AYA - Guerilla 12+ 

In een rollercoaster van prikkelende dans, theatrale scènes en 

uitdagende teksten gaan we opzoek naar de huidige waarde van 

protest, verzet en opstand. Op het podium zien we een wereld die 

zich wentelt in macht en rijkdom. Bankdirecteuren buigen voor 

onnavolgbare speculaties. Hun tomeloze zucht naar winst wordt 

schaamteloos gevierd. De aandeelhouder is koning en 

regeringsleiders koesteren het Angelsaksische model. Onder het 

mom dat rijkdom welvaart brengt, worden miljonairs miljardairs. 

Wie zijn deze mensen? Wat drijft hen? En waarom komt niemand 

in opstand tegen dit gedachtegoed? Hoe groot moet het contrast 

zijn? Want tegelijkertijd groeit het leger arme sloebers ongekend. 

Of toch? In de zaal ontstaat rumoer. Jongeren staan op en kapen het toneel. Is de revolutie uitgebroken? 

Regie: Wies Bloemen en Victor Mentink, Concept en advies: Hildegard Draaijer, met: 5 dansers, 3 acteurs, 1 

rapper, 1 muzikant 

Genre: danstheater 

Duur: 75 minuten 

Schooltype: VMBO, HAVO, VWO/Gymnasium 

Thema: kunst, expressie, muziek, fantasie 
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Wo 8 en do 9 maart 2017, 16.00 en 19.30    
We are jong Oostpool – It’s my mouth and I can say what I want to 15+ 

KRAKELING OP LOCATIE (in een vrachtwagentrailer) 

€ 12,00  

It’s my mouth I can say what I want to is een humoristische en satirisch-poetische aanklacht tegen te-

snelle-mening-vorming en (onbewust) racisme. Een incident op een middelbare school. Commotie. Er volgt 

een ontslag. Het vermoeden gonst: ‘er lag mogelijk een racistisch motief aan ten grondslag’. Twaalf 

getuigen komen aan het woord over het incident. De speculaties buitelen over elkaar heen. Totdat de 

getuigen in daders veranderen. Een mening is geen feit en racisme is niet ok. Makkelijk zat. Maar wat als 

jouw feiten een mening blijken te zijn? En wat is het verschil tussen het maken van onderscheid en 

discriminatie? Is iedereen stiekem een beetje racistisch? It’s my mouth I can say what I want to is een 

pleidooi voor het gebruiken van je eigen verstand, of op z’n minst je eigen paar ogen. Voor het blijven 

stellen van vragen, ook als de waarheid verleidelijk onwrikbaar lijkt. 

 

Tekst Daan Windhorst, regie Daria Bukvić, met Whitney Sawyer Lisa Schamlé en Yamill Jones  

 

Genre: Theater op locatie  

Duur: 60 minuten 

Schooltype: HAVO, VWO/Gymnasium 

Thema: kunst, maatschappelijk, taal, fantasie 

 

Ma 27, di 28 en wo 29 maart 2017, 19.30 

De Toneelmakerij – Lear 15+ 

€ 15,00 (incl. drankje) 

“Als papa loopt in zijn bloot gat dan is zijn kroost blind. 
Heeft papa een miljoen op zak o, wat kust hem dan zijn kind!” 
De Nar uit Koning Lear 

Lear begint als een reality soap, live gefilmd op het toneel. Overal camera’s, nergens 
privacy. Koning Lear, oud en moe, verdeelt zijn rijk onder zijn drie dochters. De 

dochter die haar liefde het beste toont, krijgt het grootste deel. Maar zijn jongste 

dochter Cordelia weigert. Zij kapt met de schijn-wereld waarin zij al haar hele jeugd leeft. Lear verstoot haar 
en verdeelt zijn rijk onder zijn twee andere dochters. Pas als het filmdoek valt en de camera’s uitstaan, ziet 

hij hoe hij zich heeft laten verblinden en zijn kinderen heeft opgeofferd aan egoïsme en zelfoverschatting. 
Lear is een voorstelling over kinderen die in de voetsporen van hun ouders moeizaam een eigen leven 

kunnen opbouwen. Over de kwetsbaarheid van opgroeien in het openbaar en het gevecht voor echte 

genegenheid.  

Regie: Liesbeth Coltof, tekst: William Shakespeare, spel: Roel Adam, Rogier van 't Hout, Sadettin Kirmiziyüz 

en anderen 
 

Genre: Theater 

Duur: 60 minuten 

Schooltype: HAVO, VWO/Gymnasium 

Thema: kunst, geschiedenis, taal 
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Do 30 en vr 31 maart 2017, 19.30 

MAAS XL – Loslopend wild 12+ 

€ 13,00 (incl. drankje) 

In ‘Loslopend Wild’ van Maas theater en dans zie je drie korte voorstellingen 

van kersverse theatermakers. Allemaal zijn ze op hun eigen manier wild in 

de natuur, in dit geval het bos van Terschelling op theaterfestival Oerol. Ze 

vangen je aandacht en laten die niet meer los. Dat doen ze enkel met 

beweging, want er komt bij geen van de drie voorstellingen tekst aan te 

pas. 

Two Boys: Choreografie: Guilherme Miotto, Dansers: Shane Boers, Joey Schrauwen / CAPSLOCK: 

Concept: Nastaran Razawi Khorasani, Performers: Lisa Groothof, Nastaran Razawi Khorasani / Alaska: 

Concept, regie: Elias de Bruyne, Spelers: Elias de Bruyne, Lisa Groothof, Gale Rama / Coaching triple 

bill: Moniek Merkx 

 

Genre: Theater / Dans 

Duur: 60 minuten 

Schooltype: VMBO, HAVO, VWO/Gymnasium 

Thema: kunst, expressie, taal, fantasie 

 

Di 4, wo 5 en do 6 april 2017, 19.30 

BonteHond – Know me 12+ 

€ 13,00 (incl. drankje) 

Pleidooi voor eigenheid en het lef om anders te zijn.  
Know Me vervlecht twee levensverhalen. Klaus Nomi was in de jaren 
zeventig een bijzondere verschijning. Hij week in veel opzichten af maar 

boog dit om tot zijn kracht. Deze Klaus wordt naast een jongen in het 

hier en nu gezet, een buitenstaander die hier de voordelen van inziet. 
Beide personages trekken zich niets aan van wat normaal wordt 

gevonden. Maar om echt jezelf te zijn, moet je veel moed hebben… 
 

Regie: René Geerlings, tekst: Gijsje Kooter, spel: Floyd Koster, Maurits 
van den Berg, Joep Hendrikx, muziek: William Bakker 
 

Genre: muziektheater 
Duur: 60 minuten 
Schooltype: HAVO/VWO/Gymnasium 

Thema: Kunst, muziek, maatschappelijk, fantasie 

 

 

https://www.cleeft.nl/persoon/wild
https://www.cleeft.nl/persoon/theater-2
https://www.cleeft.nl/persoon/theater-2
https://www.cleeft.nl/persoon/theater-2
https://www.cleeft.nl/persoon/theater-2

