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MET DE KLAS NAAR DE AMSTERDAMSE THEATERS
Voor u een boekje vol inspirerend theater- en dans-
aanbod speciaal gemaakt voor het Primair Onderwijs. 
Voorstellingen om bij weg te dromen, actieve work-
shops en oneindig veel ideeën die u zelf met uw klas 
kunt uitvoeren als voorbereiding op de voorstellingen.

Alle programma’s hebben we overzichtelijk op een 
rij gezet per theater en voorin het boekje vindt u een 
schema waarin u ziet hoe de programma’s aanslui-
ten op competenties 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 workshop bezoekt die aansluit 
bij de leerlijn uit het Basispakket kunst- en cultuur-
educatie. Kijk op www.cultuurbusamsterdam.nl voor 
meer informatie.

AANSLUITEN OP UW ONDERWIJS
Wij bespreken graag met u hoe uw onderwijs en ons 
aanbod elkaar kunnen versterken. De meeste van 
ons ontwikkelen in het kader van het Leerlijnenlab 
ook leerlijnen theater in samenspraak met de school. 
Deze leerlijnen worden gefinancierd via de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. We nodigen u van harte uit om over 
uw wensen met ons in gesprek te gaan. Onze contact-
gegevens vindt u achterin het boekje.

ONLINE INSCHRIJVEN
Dit jaar kunt u zich weer online inschrijven voor 
alle projecten en voorstellingen die er in dit boekje 
staan. Bij elke instelling staat er een link geplaatst 
op de website waarmee u direct kunt inschrijven: 
amsterdamsetheaters.plannedculture.nl 

We wensen u en uw leerlingen een inspirerend schooljaar!

 Bijlmer Parktheater, Theater de Meervaart, 
Jeugdtheater De Krakeling, De Toneelmakerij, 
Podium Mozaïek,  Internationaal Theater Amsterdam 
(voorheen Stadsschouwburg Amsterdam)

LOGICA BRENGT JE VAN A NAAR B
VERBEELDING BRENGT JE OVERAL



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 leerlingen kennis 
maken met (thema’s uit) de voorstelling. 
Tijdens deze lessen op school dagen we 
kinderen uit hun blik te verruimen en staan 
plezier, verbeeldingskracht, kijken, luis-
teren en reflecteren voorop. De Krakeling 
gaat graag met scholen een langdurige 
samenwerking aan; op die manier kunnen 
de leerlingen van onder,- t/m 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. Bij meerdere voorstel
lingen is een lespakket beschikbaar 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 modern theater in 
Amsterdam Nieuw-West met een toeganke-
lijke en uitdagende theater programmering. 
De Meervaart wil alle bewoners van 
Nieuw-West aandeelhouder maken in haar 
activiteiten. Cultuureducatie en talent-
ontwikkeling zijn de ruggengraat van de 
organisatie, waarmee we kinderen en jon-
geren een lange leerlijn aanbieden die start 
bij de onderbouw van het basisonderwijs 
en doorgaat tot actieve kunstbeoefening in 
de vrije tijd. We gaan graag met u in gesprek 
om aan uw specifieke wensen een invulling 
te kunnen geven.

DE  
TONEELMAKERIJ

De Toneelmakerij is continu in beweging. 
We maken gedurfd, kwalitatief jeugd theater 
voor alle leeftijdsgroepen, met liefde voor 
taal, interdisciplinair experiment en maat-
schappelijke betrokkenheid. We spelen in 
de theaters (in de wijken van Amsterdam), 
op locatie en zoeken ons publiek op in 
hun klaslokaal, waar de beleving intens en 
het contact maximaal is. Rondom al onze 
producties ontwikkelen we lesmateriaal en 
workshops: actieve programma’s waarin 
leerlingen experimenteren met theater, 
dans, muziek, fotografie, taal en beeldende 
kunst.

PODIUM  
MOZAÏEK

Podium Mozaïek is een theater in 
Amsterdam West waar de verbinding en 
ontmoeting tussen verschillende culturen 
centraal staat. Podium Mozaïek geeft West 
z’n eigen culturele hart. Bij het samenstel-
len van het programma luisteren we goed 
naar de wensen van de scholen om ons 
heen. Daarom is er theater, muziek, dans 
en film en zijn er voorstellingen bij die inte-
ressante of moeilijke thema´s bespreek-
baar maken in de klas. 

In aanvulling op het aanbod in deze bro-
chure helpt Podium Mozaïek u graag ver-
der bij het vormgeven van uw cultuuredu-
catie programma. Neem gerust contact op 
voor meer informatie.

INTERNATIONAAL 
 THEATER 

AMSTERDAM
(VOORHEEN STADSSCHOUWBURG 

AMSTERDAM)

Theatereducatie in  Internationaal Theater 
Amsterdam is een onvergetelijke kennis-
making met theater. Ons team van theater-
docenten, acteurs, technici en educatie-
medewerkers is enthousiast, ervaren en 
professioneel. De voorstellingen die wij 
in onze zalen laten zien, zijn van hoge 
kwaliteit. Internationaal Theater Amsterdam 
organiseert workshops, rondleidingen en 
school voor stellingen 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 201 t/m 9 21 t/m 28 29 t/m 30 31 t/m 37 38 t/m 44



GROEP NR. TITEL actief onderzoeken ontdekken creëren receptief presenteren reflectief

1 t/m 2 10 LEPELTJE LEPELTJE – Krakeling x x x x x x x

1 t/m 2 11 PAK ’M – Krakeling x x x x x x x

1 t/m 2 21 KIKKER EN DE VALLENDE STER – Meervaart x x x x x

1 t/m 2 22 DE MAN DIE ALLES WEET – Meervaart x x x x x

1 t/m 2 38 ROTONDEDANS – Internationaal Theater Amsterdam x x x x x x

1 t/m 3 31 PAPIER – Podium Mozaïek x x x x x x

1 t/m 3 32 DRIE – Podium Mozaïek x x x x x

1 t/m 3 23 NOUMI ZUSJE ZEVEN – Meervaart x x x x x

1 t/m 4 1 PAK ’M – Bijlmer Parktheater x x x x x

1 t/m 4 2 DE TAARTROVERS – Bijlmer Parktheater x x x x x

1 t/m 6 3 ANANSI EN DE NIEUWE WERELD – Bijlmer Parktheater x x x x x

1 t/m 8 4 MUZIEK VAN BENEDEN – Bijlmer Parktheater x x x x x

1 t/m 8 24 SPEELVLOER – Meervaart x x x x x x x

2 t/m 5 5 GEEFT NIKS – Bijlmer Parktheater x x x x x

3 t/m 4 39 THEATERKRAKEN – Internationaal Theater Amsterdam x x x x x x

3 t/m 4 12 JOKKEBROKKER – Krakeling x x x x x x x

3 t/m 4 13 JAZZ DUZZ – Krakeling x x x x x x x

3 t/m 4 14 VADERTJE EN MOEDERTJE – Krakeling x x x x x x x

3 t/m 4 15 ROBOTJE – Krakeling x x x x x x x

3 t/m 5 25 GEEFT NIKS – Meervaart x x x x x

3 t/m 5 33 HET PLEINTJE VAN MENEER SAX – Podium Mozaïek x x x x x x

3 t/m 6 6 DE JOKKEBROKKER – Bijlmer Parktheater x x x x x x x

GROEP NR. TITEL actief onderzoeken ontdekken creëren receptief presenteren reflectief

3 t/m 6 7 VADERTJE EN MOEDERTJE – Bijlmer Parktheater x x x x x

3 t/m 6 26 BRUNO WORDT EEN SUPERHELD – Meervaart x x x x x

3 t/m 6 27 DE WAANZINNIGE BOOMHUT – Meervaart x x x x x

4 t/m 6 34 CARAVAN – Podium Mozaïek x x x x x x

4 t/m 6 35 ROMEO IS OP JULIA  – Podium Mozaïek x x x x x

5 t/m 6 16 HALLO FAMILIE – Krakeling x x x x x x x

5 t/m 6 17 ISHI – Krakeling x x x x x x x

5 t/m 6 40 THEATERKRAKEN – Internationaal Theater Amsterdam x x x x x x x

5 t/m 8 18 DE KNETTERGEKKE WERELD – Krakeling x x x x x x x

5 t/m 8 29 PAVEMENTS OF GOLD – Toneelmakerij x x x x x x

6 t/m 8 30 DE KNETTERGEKKE WERELD – Toneelmakerij x x x x x x

6 t/m 8 8 DE KNETTERGEKKE WERELD – Bijlmer Parktheater x x x x x

6 t/m 8 36 IDFA IN PODIUM MOZAIEK  – Podium Mozaïek x x x x x

6 t/m 8 41 WORKSHOP – Internationaal Theater Amsterdam x x x x x x x

7 t/m 8 9 MARTIN LUTHER KING – Bijlmer Parktheater x x x x x

7 t/m 8 19 MARTIN LUTHER KING – Krakeling x x x x x x x

7 t/m 8 20 WOESTZOEKER – Krakeling x x x x x x x

7 t/m 8 28 DE KNETTERGEKKE WERELD – Meervaart x x x x x

7 t/m 8 37 MARTIN LUTHER KING – Podium Mozaïek x x x x x

7 t/m 8 42 THEATERKRAKEN – Internationaal Theater Amsterdam x x x x x x

7 t/m 8 43 DE KRIJTKRING – Internationaal Theater Amsterdam x x

7 t/m 8 44 DE VREKKIN – Internationaal Theater Amsterdam x x x x x

SCHEMA INHOUD
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PAK ’M
BONTE HOND

Drie presentatoren in een tv-studio vechten om aandacht. 
Allemaal willen ze de microfoon. In het fantasievolle decor 
van vijf bij vijf meter volgt een heuse achtervolging met de 
nieuwste camouflagetechnieken en klassieke misverstan-
den. Wie pakt uiteindelijk wie? En heeft hij dan wel de juiste 
te pakken? En is de weg niet veel leuker dan het uiteinde-
lijke doel? Van de makers van “AaiPet”, de voorstelling die 
de afgelopen drie jaar meer dan tienduizend kinderen op het 
puntje van hun stoel kreeg.

Voor wie:  Groep 1 t/m 4
Wanneer:  Woensdag 30 & donderdag 31 januari 2019
Waar:  Bijlmer Parktheater 
Kosten:  € 5,- per leerling (inclusief workshop)
Duur: 50 minuten
Leerlijn:  Theater 

ANANSI EN DE NIEUWE 
WERELD 

DOROTHY BLOKLAND EN YAHMANI BLACKMAN

Anansi zet de wereld op z’n kop door mensen, dieren en 
goden regelmatig op een verkeerd spoor te zetten. In deze 
humoristische en interactieve voorstelling wordt het publiek 
meegenomen in de reis van Anansi naar het Westen. Een 
reis die niet kan worden verteld zonder die ene zwarte blad-
zijde van de geschiedenis aan te raken. Hoe heeft Anansi 
tussen de witte letters door zijn spel met rechtvaardigheid 
kunnen spelen? 

Voor wie: Groep 1 t/m 6
Wanneer: Woensdag 6 & donderdag 7 februari 2019
Waar: Bijlmer Parktheater 
Kosten: € 5,- per leerling (inclusief workshop)
Duur: 50 minuten
Leerlijn: Theater 

TAARTROVERS FILM FESTIVAL
DE TAARTROVERS

Bij Taartrovers draait alles om de verwondering. Het is een 
festival met een bijzonder filmprogramma én creatieve, 
onderzoekende spelactiviteiten waarbij alle zintuigen aan 
bod komen in de zogenaamde Speeltuin van de verbeel-
ding. Ze nodigen uit tot spelen, fantaseren, ontdekken en 
zelf maken. Komend jaar onderzoeken we Het Weer. Hoe 
smaakt de lente, hoe zacht voelt sneeuw en wat doet de 
woeste wind … ontdek je het met ons mee?

Voor wie: Groep 1 t/m 4
Wanneer: Dinsdag 9 april t/m vrijdag 12 april 2019
Waar:  Bijlmer Parktheater
Kosten:  € 5,- per leerling 
Duur:  120 minuten (inclusief bezoek beeldende installatie 

in het Bijlmer Parktheater)
Leerlijn:  Beeldende Vorming

4

MUZIEK VAN BENEDEN 
HOUTEN HUIS

In een straat ver van de natuur wonen mensen en dieren 
naast elkaar én langs elkaar heen…De buurman beneden 
broedt op een reusachtig ei. Die van hiernaast is alle dagen 
ziek.’ s Nachts sluipt er een tijgermeisje door de straat. De 
pianoleraar op de hoek speelt alleen voor zichzelf. En ik, ik 
ben een konijn. Over een straat vol dichte deuren, overlo-
pende harten en muziek die door alle muren dringt...

Voor wie:  Groep 1 t/m 8
Wanneer:  Dinsdag 13 november & woensdag 14 november 2018
Waar:  Bijlmer Parktheater 
Kosten:  € 5,- per leerling (inclusief workshop)
Duur:  60 minuten 
Leerlijn:  Beeldend Muziektheater 
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DE JOKKEBROKKER
MAAS THEATER EN DANS

Karel Liegenie is een goochelaar. De laatste tijd gaan zijn 
trucs steeds vaker ‘mis’. Balletjes en konijnen verdwijnen 
écht. Hij begint langzaam te geloven dat hij kan toveren. De 
circusbaas vindt het fantastisch. Met zo’n artiest kan zij heel 
rijk worden. Maar de dochter van Liegenie wil dat haar vader 
haar de waarheid vertelt. De Jokkebrokker is een voorstel-
ling over hoe de waarheid werkt. Herken je een leugen?. En 
wie liegt zó goed, dat hij de waarheid spreekt?

Voor wie:  Groep 3 t/m 6
Wanneer:  Donderdag 1 november 2018
Waar:  Bijlmer Parktheater 
Kosten:  € 5,- per leerling (inclusief workshop)
Duur:  60 minuten
Leerlijn:  Theater

7

VADER EN MOEDERTJE 
BONTE HOND

Sla een willekeurige speelgoedfolder open en de wereld 
wordt je voorgeschoteld in roze en blauw, poppen en auto’s, 
meisjes en jongens. Waarom doen we de dingen “zus en 
zo” alleen maar omdat het lijkt alsof iedereen het “zus en 
zo” doet? Laten we alles wat we ooit bedacht hebben over 
elkaar in een grote trommel stoppen, deze heel hard schud-
den en dan kijken wat ervan overblijft. Alles moet anders.

Voor wie:  Groep 3 t/m 6
Wanneer:  Woensdag 6 maart en donderdag 7 maart 2019
Waar:  Bijlmer Parktheater 
Kosten:  € 5,- per leerling (inclusief workshop)
Duur:  60 minuten
Leerlijn:  Theater 

GEEFT NIKS
JOB RAAIJMAKERS

Een broekplasser probeert het droog te houden en zijn 
omgeving tracht daarbij te helpen. Ze gaan de strijd aan met 
ongewenste ongelukjes. En hoe meer iedereen zich er mee 
bemoeit, hoe meer het mis gaat. Alles loopt in de soep, maar 
die soep blijkt verrassend lekker! Hoe ga je eigenlijk om met 
tegenslagen? Kun je accepteren dat iets niet perfect is en 
misschien ook nooit gaat worden? Geeft niks? Of toch wel?

Voor wie:  Groep 2 t/m 5
Wanneer:  Donderdag 8 november 2018
Waar:  Bijlmer Parktheater 
Kosten:  € 5,- per leerling (inclusief workshop)
Duur:  50 minuten
Leerlijn:  Theater 

Bijlmer Parktheater

DE KNETTERGEKKE 
WERELD ACHTER HET RAAM

DE TONEELMAKERIJ EN TROUBLE MAN

Daar zitten ze met z’n tweeën in de wachtkamer. Ze zijn 
nog niet geboren, maar hebben wel zin in die knettergekke 
wereld daar achter het raam. Maar eerst kiezen. Waar wil je 
geboren worden en hoe? Dan breekt het grote moment aan: 
een rood meisje en een blauwe jongen stappen de wereld 
in … Vol humor en naïviteit proberen de twee nieuwelingen 
uit te vinden waarom de een bangboos en de ander juist blij 
wordt van de verschillen.

Voor wie:  Groep 6 t/m 8
Wanneer:  Maandag 15 oktober 2018
Waar:  Bijlmer Parktheater 
Kosten:  € 5,- per leerling (inclusief workshop)
Duur:  75 minuten
Leerlijn:  Theater 



De KrakelingDe KrakelingBijlmer Parktheater
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MARTIN LUTHER KING 
URBAN MYTH I.S.M. STIP EN DE KRAKELING

Een muzikale voorstelling waarin we teruggaan naar 1937, 
de tijd dat de jonge Martin Luther King onbezorgd met z’n 
vriendjes uit de buurt speelde en kleur geen issue leek. 
Totdat hij naar school gaat. Martin mag niet naar de school 
waar zijn vriendjes heen gaan, want hij is niet wit. Zijn vader 
probeert hem uit te leggen dat zwarte mensen niet alles 
mogen. Een gevoel van onrechtvaardigheid komt boven-
drijven en een vuurtje wordt aangewakkerd dat niet meer 
te stillen is…

Voor wie:  Groep 7 & 8
Wanneer:  Vrijdag 16 november 2018
Waar:  Bijlmer Parktheater 
Kosten:  € 5,- per leerling (inclusief workshop)
Duur:  70 minuten 
Leerlijn:  Theater

1211

LEPELTJE LEPELTJE
DE DANSERS

Durf jij je in iemands armen te laten vallen? Met je vrienden 
als één grote kluit armen en benen door de kamer te koprol-
len? Of wil je liever in iemands knusse omhelzing in slaap 
vallen? In Lepeltje Lepeltje kan dat. De hele vloer ligt vol 
matrassen, dus je hoeft niet op te passen. Maar ja, je moet 
wel durven… Een speelse en acrobatische voorstelling over 
vrijheid, geborgenheid en durf. Van de makers van Pokon, 
de voorstelling die in schooljaar 16-17 een hit was bij de 
kleuters.

Voor wie:  Groep 1 & 2
Wanneer: 6 t/m 16 mei 2019 
Waar: De Krakeling 
Kosten: € 6,- per leerling (inclusief twee workshops op school)
Duur: 50 minuten
Leerlijn: Theater, Muziek en Dans

PAK ’M
BONTEHOND

Drie presentatoren in een tv-studio vechten om aandacht. 
Allemaal willen ze de microfoon. In het fantasievolle decor 
van vijf bij vijf meter volgt een heuse achtervolging met de 
nieuwste camouflagetechnieken en klassieke misverstan-
den. Wie pakt uiteindelijk wie? En heeft hij dan wel de juiste 
te pakken? En is de weg niet veel leuker dan het uiteinde-
lijke doel? Van de makers van “AaiPet”, de voorstelling die 
de afgelopen drie jaar meer dan tienduizend kinderen op het 
puntje van hun stoel kreeg.

Voor wie:  Groep 1 & 2
Wanneer:  20 t/m 29 mei 2019
Waar:  De Krakeling
Kosten: € 6,- per leerling (inclusief twee workshops op school)
Duur:  50 minuten 
Leerlijn:  Theater en Beeldende Vorming

De Krakeling

DE JOKKEBROKKER
THEATER EN DANS / WAT WE DOEN

Karel Liegenie is een goochelaar. De laatste tijd gaan zijn 
trucs steeds vaker ‘mis’. Balletjes en konijnen verdwijnen 
écht. Hij begint langzaam te geloven dat hij kan toveren. De 
circusbaas vindt het fantastisch. Met zo’n artiest kan zij heel 
rijk worden. Maar de dochter van Liegenie wil dat haar vader 
haar de waarheid vertelt. De Jokkebrokker is een voorstel-
ling over hoe de waarheid werkt. Herken je een leugen? En 
wie liegt zó goed, dat hij de waarheid spreekt?

Voor wie:  Groep 3 t/m 5
Wanneer:  12 t/m 15 november 2018
Waar:  De Krakeling
Kosten: € 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
Duur:  60 minuten
Leerlijn:  Theater en Beeldende Vorming



De KrakelingDe KrakelingDe Krakeling

JAZZ DUZZ
DE TONEELMAKERIJ

Dizzy zat op de kleuterschool, maar vandaag is de grote 
dag: hij gaat 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. Jazz Duzz is een theatraal jazzconcert voor cool 
cats en hot dogs, over buiten de lijntjes kleuren en 1+1=3. 
En héél herkenbaar voor leerlingen en leerkrachten.

Voor wie:  Groep 3 & 4
Wanneer:  14 t/m 17 januari 2019
Waar:  De Krakeling
Kosten: € 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
Duur:  60 minuten
Leerlijn:  Theater en Muziek

VADERTJE EN MOEDERTJE
BONTEHOND

Sla een willekeurige speelgoedfolder open en de wereld 
wordt je voorgeschoteld in roze en blauw, poppen en auto’s, 
meisjes en jongens. Waarom doen we de dingen “zus en 
zo” alleen maar omdat het lijkt alsof iedereen het “zus en 
zo” doet? Laten we alles wat we ooit bedacht hebben over 
elkaar in een grote trommel stoppen, deze heel hard schud-
den en dan kijken wat ervan overblijft. Alles moet anders.

Voor wie:  Groep 3 & 4
Wanneer:  18 t/m 22 maart 2019 
Waar:  De Krakeling
Kosten: € 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
Duur:  60 minuten
Leerlijn:  Theater en Muziek

1413 1615

De Krakeling

HALLO FAMILIE
MAAS THEATER EN DANS

Het is druk in huis. Vader en moeder vieren feest, oma is 
op bezoek om op te passen. De nacht is lang en jij kan niet 
slapen. Maar dit avontuur lijkt wel een droom, met knuffels 
die tot leven komen, ouders die op hun handen gaan lopen 
en een oom die verandert in een boom. Hierna ga je heel 
anders naar je familie kijken. Een wonderlijk warme voor-
stelling met veel grappige en onverwachte gasten. Van de 
makers van ‘Liefde’ (winnaar Gouden Krekel 2017).

Voor wie:  Groep 5 & 6
Wanneer: 26 februari t/m 1 maart 2019
Waar:  De Krakeling
Kosten: € 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
Duur:  70 minuten
Leerlijn:  Theater, Dans en Muziek

ROBOTJE
NTJONG

Robotje is uniek, grappig en onhandig. Hij lijkt zo op een 
echt mens dat je het verschil bijna niet ziet. Bijna... Als 
Robotje voor het eerst een mens ontmoet, staat zijn hele 
wereld op zijn kop. Want kan een robot wel emoties voe-
len? Mensen begrijpen namelijk vanzelf een knuffel of een 
schouderklopje, maar Robotje moet alles nog leren. Je als 
een mens gedragen blijkt best moeilijk. Een voorstelling 
over de vriendschap met een robot, en over wat een mens 
nu eigenlijk is.

Voor wie:  Groep 3 & 4
Wanneer: 30 oktober t/m 1 november 2019
Waar:  De Krakeling
Kosten: € 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
Duur:   60 minuten
Leerlijn:   Theater en Beeldende Vorming



De KrakelingDe KrakelingDe Krakeling

MARTIN LUTHER KING
URBAN MYTH I.S.M. DE KRAKELING EN STIP

Een muzikale voorstelling waarin we teruggaan naar 1937, 
de tijd dat de jonge Martin Luther King onbezorgd met z’n 
vriendjes uit de buurt speelde en kleur geen issue leek. 
Totdat hij naar school gaat. Martin mag niet naar de school 
waar zijn vriendjes heen gaan, want hij is niet wit. Zijn vader 
probeert hem uit te leggen dat zwarte mensen niet alles 
mogen. Een gevoel van onrechtvaardigheid komt boven-
drijven en een vuurtje wordt aangewakkerd dat niet meer 
te stillen is…

Voor wie:  Groep 7 & 8
Wanneer:  15 t/m 19 oktober 2018
Waar:  De Krakeling
Kosten: € 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
Duur:  70 minuten
Leerlijn:  Theater en Muziek

DE KNETTERGEKKE 
WERELD ACHTER HET RAAM

DE TONEELMAKERIJ EN TROUBLE MAN

Daar zitten ze met z’n tweeën in de wachtkamer. Ze zijn 
nog niet geboren, maar hebben wel zin in die knettergekke 
wereld daar achter het raam. Maar eerst kiezen. Waar wil je 
geboren worden en hoe? Dan breekt het grote moment aan: 
een rood meisje en een blauwe jongen stappen de wereld 
in … Vol humor en naïviteit proberen de twee nieuwelingen 
uit te vinden waarom de een bangboos en de ander juist blij 
wordt van de verschillen.

Voor wie:  Groep 5 t/m 8
Wanneer:  19 t/m 23 november 2018 
Waar:  De Krakeling
Kosten: € 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
Duur:  75 minuten
Leerlijn:  Theater

ISHI
HET FILIAAL THEATERMAKERS

Ishi komt op een mooie zomerdag in 1911 ineens de 20ste 
eeuw binnen gewandeld. Hij is meteen een bezienswaar-
digheid en wordt overal uitgenodigd. Want Ishi weet precies 
hoe je de beste pijl en boog kunt maken of hoe je onhoor-
baar door een bos kunt lopen.
Een muzikale voorstelling over omgaan met elkaar en 
omgaan met de wereld om je heen. Over het samenleven 
van mens en dier. Maar vooral over wat er gebeurt als je 
nieuwsgierigheid groter is dan je angst.

Voor wie:  Groep 5 & 6
Wanneer:  4 t/m 7 maart 2019
Waar:  De Krakeling
Kosten: € 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
Duur:  60 minuten
Leerlijn:  Theater, Beeldende Vorming en Muziek
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De Krakeling

WOESTZOEKER
THEATER ARTEMIS

In het begin werden alleen nog maar onze spulletjes kleiner 
en kleiner. De tafel. De stoel. De televisie. Maar toen ook 
het bed waarin we sliepen ineens begon te krimpen... Toen 
kregen we er wel echt genoeg van. En ja, toen plots ook 
papa en mama een heel stevig stukje gekrompen waren ... 
tóen was het hek helemaal van de dam. ‘Woestzoeker’ is 
een bitterzoete maar vrolijk van de pot gerukte voorstelling 
over de groeiende sociale ongelijkheid. Van de makers van 
‘Bekdichtzitstil’ (winnaar Zilveren krekel 2014)

Voor wie:  Groep 7 & 8
Wanneer:  29 januari t/m 1 februari 2019
Waar:  De Krakeling
Kosten: € 6,- per leerling (inclusief drie workshops op school)
Duur:  70 minuten
Leerlijn:  Theater 



De MeervaartDe MeervaartDe Meervaart

KIKKER EN  
DE VALLENDE STER

THEATER TERRA

Op een mooie avond zitten Kikker en zijn vriendjes te kijken 
naar de sterrenhemel. “Als je een vallende ster ziet, mag je 
een wens doen!” zegt Haas. Dan schiet er ineens een prach-
tige gele ster pijlsnel door de lucht. De vriendjes van Kikker 
hebben de vallende ster gezien en doen een wens. Maar 
na een tijdje zijn de wensen nog niet uitgekomen ... Kom je 
Kikker helpen hun wensen in vervulling te laten gaan? 

Voor wie:  Groep 1 & 2
Wanneer:  Maandag 12 november 2018
Waar:  Theater de Meervaart
Kosten:   € 6,- per leerling (inclusief inleiding en workshop)
Duur:  60 minuten
Leerlijn:  Theater en Muziek
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NOUMI, ZUSJE ZEVEN 
STICHTING ROSE

Noumi is de jongste van zeven eigenzinnige zussen. Ze 
bemoeien zich met haar en nooit mag ze met hen mee 
doen. Op een dag hipt er een gewond vogeltje in Noumi’s 
handen. Dit is haar geheim! Maar in een krap huis met zes 
nieuwsgierige zussen is het niet makkelijk een geheim te 
bewaren…. Een humoristische, ontroerende voorstelling 
met livemuziek over de zoektocht naar je eigen plek en een 
bijzondere vriendschap. 

Voor wie: Groep 1 t/m 3
Wanneer:  Maandag 25 februari 2019
Waar:  Theater de Meervaart
Kosten:   € 6,- per leerling (inclusief inleiding en workshop)
Duur:  60 minuten
Leerlijn:  Theater

DE MAN DIE ALLES WEET 
THEATER ARTEMIS

Kun je alles weten? De man die alles weet beweert van wel. 
Maar achter ieder antwoord schuilt alweer een nieuwe vraag. 
René van ‘t Hof balanceert op het dunne koord van het alles-
omvattende weten. Samen met zijn assistenten doet deze 
‘deskundoloog’ een poging de kinderen te vertellen over het 
‘alles’. Beleef samen hoe volwassen kennis vrolijk en zonder 
pardon omvergelopen wordt door de nieuwsgierigheid van 
de kleuters in het publiek.

Voor wie:  Groep 1 & 2
Wanneer:  Maandag 11 maart 2019
Waar:  Theater de Meervaart
Kosten:   € 6,- per leerling (inclusief inleiding en workshop)
Duur:  60 minuten
Leerlijn:  Theater en Muziek
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De Meervaart

SPEELVLOER
In dit project krijgen alle groepen (1 t/m 8) een dramatraject 
van 12 weken van een vakleerkracht aangeboden dat zowel 
cognitieve als sociaal-emotionele vaardigheden versterkt. 
De gehele lessenreeks is gebaseerd op de kerndoelen van 
de taalontwikkeling en het ontwikkelen van sociale vaardig-
heden. Deze formele doelen zijn belangrijk, maar we vinden 
het minstens zo belangrijk dat de leerlingen spelplezier 
ervaren door zelf scenes te bedenken en uit te spelen in 
interactie met de docent en medeleerlingen.

Voor wie:  Groep 1 t/m 8
Wanneer:  Op aanvraag
Waar:  Op school
Kosten:  In overleg 
Duur:  12 weken lang 1 lesuur per week
Leerlijn:  Theater



DE WAANZINNIGE BOOMHUT 
VAN 13 VERDIEPINGEN

MENEER MONSTER

Andy en Terry zijn gevraagd om een theaterstuk over hun 
waanzinnige boomhut te maken. Dat is nog niet zo mak-
kelijk, want waar haal je nou zo snel vliegende katten, een 
limonadefontein, een apeninvasie en een reuzengorilla van-
daan? Gelukkig hebben de jongens keihard gerepeteerd en 
ze zijn er bijna helemaal klaar voor! Maar eerst nog even 100 
marshmallows eten en de papegaai kietelen.

Voor wie:  Groep 3 t/m 6
Wanneer:  Maandag 20 en dinsdag 21 mei 2019
Waar:  Theater de Meervaart
Kosten:   € 6,- per leerling (inclusief inleiding en workshop)
Duur:  60 minuten
Leerlijn:  Theater

GEEFT NIKS
JOB RAAIJMAKERS/STIP 

Droogkomisch muziektheater vol ongelukjes

Een broekplasser probeert het droog te houden en zijn 
omgeving tracht daarbij te helpen. Ze gaan de strijd aan met 
ongewenste ongelukjes. En hoe meer iedereen zich er mee 
bemoeit, hoe meer het mis gaat. Alles loopt in de soep, maar 
die soep blijkt verrassend lekker! Hoe ga je eigenlijk om met 
tegenslagen? Kun je accepteren dat iets niet perfect is en 
misschien ook nooit gaat worden? Geeft niks? Of toch wel?

Voor wie:  Groep 3 t/m 5
Wanneer:  Maandag 14 & dinsdag 15 januari 2019
Waar:  Theater de Meervaart 
Kosten:   € 6,- per leerling (inclusief inleiding en workshop)
Duur:  50 minuten
Leerlijn:  Theater en Muziek

De MeervaartDe MeervaartDe Meervaart

BRUNO WORDT EEN 
SUPERHELD

MAXTAK

Bruno verandert iedere avond in superheld Bruno. In bruine 
kleren en met bruine verf, durft hij alles! En als Bruno kan hij 
ook zijn overleden opa ontmoeten. Ze praten en ze lachen 
samen, totdat de zon weer opgaat. Bruno ontdekt dat de 
dood helemaal niet eng hoeft te zijn. In zijn herinnering zal 
zijn opa altijd voortleven. Een muzikale voorstelling vol vro-
lijke scènes, ontroerende liedjes en opzwepende muziek.

Voor wie:  Groep 3 t/m 6
Wanneer:  Maandag 26 november 2018
Waar:  Theater de Meervaart
Kosten:   € 6,- per leerling (inclusief inleiding en workshop)
Duur:  60 minuten
Leerlijn:  Theater en Muziek

2625 2827

De Meervaart

DE KNETTERGEKKE 
WERELD ACHTER HET RAAM

DE TONEELMAKERIJ EN TROUBLE MAN

Daar zitten ze met z’n tweeën in de wachtkamer. Ze zijn 
nog niet geboren, maar hebben wel zin in die knettergekke 
wereld daar achter het raam. Maar eerst kiezen. Waar wil je 
geboren worden en hoe? Dan breekt het grote moment aan: 
een rood meisje en een blauwe jongen stappen de wereld 
in… Vol humor en naïviteit proberen de twee nieuwelingen 
uit te vinden waarom de een bangboos en de ander juist blij 
wordt van de verschillen.

Voor wie:  Groep 7 & 8
Wanneer:  Maandag 12 november 2018
Waar:  Theater de Meervaart
Kosten:   € 6,- per leerling (inclusief inleiding en workshop)
Duur:  75 minuten
Leerlijn: Theater en Beeldende Vorming



Podium MozaïekDe Toneelmakerij

PAPIER
DADODANS / GAIA GONNELLI 

Jaaaa! Drie dansers gaan op reis door een landschap van 
papier. Ze dansen, kruipen, sluipen en spelen… Het papier 
wappert als ze rennen, scheurt als ze er doorheen lopen, 
krimpt als ze erin knijpen… Werelden ontstaan en worden 
verfrommeld, telkens opnieuw.
In deze wereld van papier blijkt wat sterk is kwetsbaar te 
zijn en wat kwetsbaar is, eigenlijk heel sterk… Hier delen de 
dansers hun dromen, angsten, vreugde en kwetsbaarheid. 

Voor wie:  Groep 1 t/m 3
Wanneer: Maandag 29 oktober 2018
Waar: Podium Mozaïek
Kosten: Voorstelling € 5,- per leerling
 Workshop basisles theater € 1,- per leerling
 Twee verdiepende workshops € 5,- per leerling 
Duur: 45 minuten
Leerlijn: Dans

DE KNETTERGEKKE 
WERELD ACHTER HET RAAM 

DE TONEELMAKERIJ EN TROUBLE MAN 

Daar zitten ze met z’n tweeën in de wachtkamer. Ze zijn 
nog niet geboren, maar hebben wel zin in die knettergekke 
wereld daar achter het raam. Maar eerst moeten zij kiezen: 
waar wil je geboren worden en als wat? Komend najaar 
wordt de hele Toneelmakerij weer omgetoverd tot een magi-
sche wereld. Leerlingen zijn een dagdeel bij ons in huis, zien 
de voorstelling en spelen zelf onder leiding van onze knet-
tergekke docenten.

Voor wie:  Groep 6 t/m 8
Wanneer: 8 t/m 12 oktober 2018
Waar: De Toneelmakerij
Kosten:   € 6,- per leerling
Duur: 1 dagdeel
Leerlijn:  Theater

PAVEMENTS OF GOLD
DE TONEELMAKERIJ

In voorjaar 2019 spelen we op een bijzondere plek in 
Zuidoost. Muzikanten, schrijvers en acteurs vanuit alle wind-
streken maken een soul- en hiphopopera over een familie 
die zich in de jaren ’70 vestigt in de Bijlmer. Een betonnen 
jungle of het beloofde land? Het laat zien hoe keuzes van je 
(voor)ouders van invloed zijn op je eigen leven en dromen. 
Met uitgebreid educatieprogramma op locatie net als bij 
Enkeltje Amsterdam en project Javastraat.

Voor wie:  Groep 5 t/m 8
Wanneer: Mei/jun 2019
Waar: Op locatie in Zuidoost
Kosten:   € 6,- per leerling
Duur: 1 dagdeel
Leerlijn:  Theater en Muziek

De Toneelmakerij
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DRIE 
BONTEHOND / MAAS THEATER EN DANS 

De vierjarige drieling Jonas, Johan en Jacob loopt weg van 
huis. De oudste heeft een paar ‘losse draadjes’ in zijn hoofd 
en moet naar een speciale school. Uit protest gaan de broer-
tjes op reis naar oom Kees in Groningen, waar ze vast met 
z’n drieën mogen wonen. Onderweg beleven ze het ene 
avontuur na het andere. Ze kibbelen, hebben honger, vech-
ten met koeienvlaaien en missen hun ouders. Een theater-
voorstelling over de bijzondere onderlinge band van broers 
en over anders zijn. 

Voor wie:  Groep 1 t/m 3
Wanneer:  Maandag 19 november 2018
Waar:   Podium Mozaïek
Kosten:   Voorstelling € 5,- per leerling
  Workshop basisles theater €1,- per leerling
 Twee verdiepende workshops € 5,- per leerling 
Duur: 60 minuten
Leerlijn: Theater

Podium Mozaïek



CARAVAN
OORKAAN

Op een vroege zondagochtend sluipen vier muzikale vrien-
den een bontgekleurde caravan in. De vrienden gaan op reis 
en nemen mee: een piano, een tas vol Turkse fluiten, een 
altviool en een stapel trommels. Onderweg maken ze van 
alles mee. Door hun wereldse avonturen ontdekken ze dat 
muziek geen grenzen kent. Ga je mee op reis? Een muzi-
kaal reisavontuur met Arabische, Ierse en Turkse klanken 
gemengd met klassieke muziek en jazz.

Voor wie:  Groep 4 t/m 6
Wanneer:  Vrijdag 18 januari 2019
Waar:  Podium Mozaïek
Kosten:  Voorstelling € 5,- per leerling
 Workshop basisles theater € 1,- per leerling
 Twee verdiepende workshops € 5,- per leerling 
Duur: 55 minuten
Leerlijn: Muziek en Theater

ROMEO IS OP JULIA EN 
LAYLA OP MAJNUN

THEATERGROEP WITTE RAAF

Romeo en Majnun, twee jongens die op zoek zijn naar hun 
grote liefdes. Ze bezingen hun Julia en Layla vol passie, 
onhandigheid en haantjesgedrag. Met gedichten en gitaren 
brengen zij hun meisjes tot leven. Beide jongens zijn op de 
vlucht, omdat hun liefde hen verboden wordt. Hun ideeën en 
de werelden waar ze vandaan komen verschillen, maar ze 
begrijpen elkaars honger naar liefde als geen ander. 

Voor wie:  Groep 4 t/m 6
Wanneer:  Maandag 11 februari 2019
Waar:  Podium Mozaïek
Kosten:  Voorstelling € 5,- per leerling
 Workshop basisles theater € 1,- per leerling
 Twee verdiepende workshops € 5,- per leerling 
Duur: 50 minuten
Leerlijn: Theater en Muziek

HET PLEINTJE  
VAN MENEER SAX 

OORKAAN

Vandaag gaan we marcheren als een echte fanfare! Dat klinkt 
feestelijk, maar hoe klinkt het als de fanfare moe is, en geen 
zin meer heeft om door te straat te marcheren? Of als er een 
meisje uit de fanfare een liefdesbrief krijgt, en de anderen 
jaloers zijn? In de voorstelling speelt een fanfare op het plein-
tje waar Meneer Sax woont. Wie dat is, merken muzikanten pas 
als de deur van zijn geheimzinnige huisje eindelijk opengaat.

Voor wie:  Groep 3 t/m 5
Wanneer:  Maandag 8 april 2019
Waar:  Podium Mozaïek
Kosten:  Voorstelling € 5,- per leerling
 Workshop basisles theater € 1,- per leerling
 Twee verdiepende workshops € 5,- per leerling 
Duur: 55 minuten
Leerlijn: Muziek en Theater

Podium Mozaïek Podium Mozaïek Podium Mozaïek
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IDFA IN PODIUM MOZAÏEK
IDFA/PODIUM MOZAÏEK

Podium Mozaïek is één van de satellietfilmzalen van het 
Internationaal Documentaire Festival Amsterdam (IDFA). 
Tijdens het festival wordt de theaterzaal omgetoverd tot 
bioscoopzaal. Hier worden interessante programma’s aan-
geboden  die aansluiten bij de belevingswereld van leerlin-
gen uit Amsterdam-West. De korte documentaires gaan over 
kinderen, soms heel bijzondere jonge mensen en soms heel 
gewone kinderen in uitzonderlijke situaties. 

Voor wie:  Groep 6 t/m 8
Wanneer:  Donderdag 22 november en vrijdag 23 november 2018
Waar:  Podium Mozaïek
Kosten:   € 2,- per leerling exclusief workshop.  

Aanvullende workshops in overleg.
Duur: +/- 40 minuten (2 à 3 documentaires) 
Leerlijn: Kunstzinnige oriëntatie en Nederlands

Podium Mozaïek



MARTIN LUTHER KING
URBAN MYTH I.S.M. DE KRAKELING EN STIP

Een muzikale voorstelling waarin we teruggaan naar 1937, 
de tijd dat de jonge Martin Luther King onbezorgd met z’n 
vriendjes uit de buurt speelde en kleur geen issue leek. 
Totdat hij naar school gaat. Martin mag niet naar de school 
waar zijn vriendjes heen gaan, want hij is niet wit. Zijn vader 
probeert hem uit te leggen dat zwarte mensen niet alles 
mogen. Een gevoel van onrechtvaardigheid komt boven-
drijven en een vuurtje wordt aangewakkerd dat niet meer 
te stillen is…

Voor wie:  Groep 7 en 8
Wanneer:  Dinsdag 11 december 2018
Locatie:  Podium Mozaïek
Kosten:  Voorstelling € 5,- per leerling
Duur:  70 minuten
Leerlijn:  Theater en Muziek 

THEATERKRAKEN GROEP 5/6
GEZELSCHAP INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM

Internationaal Theater Amsterdam is een rijksmonument 
en zit vol verhalen. Bijvoorbeeld over Vondel die het woord 
‘schouwburg’ bedacht en over politiehonden die samen 
in een toneelstuk 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 & 6
Wanneer:  In overleg
Waar: Internationaal Theater Amsterdam 
 (voorheen Stadsschouwburg Amsterdam)
Kosten:   € 6,50 per leerling  

(inclusief lesmateriaal en openbaar vervoer)
Duur:  120 minuten
Leerlijn: Theater

THEATERKRAKEN GROEP 3/4 
GEZELSCHAP INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM

De leerlingen worden meegenomen in een fantasieverhaal. 
Er heerst een afschuwelijke vorm van plankenkoorts bij 
Internationaal Theater Amsterdam. De directeur is ten einde 
raad. Kunnen de leerlingen uit groep 3 en 4 helpen? Weten 
zij de juiste opdrachten uit te voeren en de spoorloos ver-
dwenen actrice te vinden?

Voor wie:  Groep 3 & 4
Wanneer:  In overleg
Waar: Internationaal Theater Amsterdam 
 (voorheen Stadsschouwburg Amsterdam)
Kosten:     € 6,50 per leerling  

(inclusief lesmateriaal en openbaar vervoer)
Duur:  120 minuten
Leerlijn: Theater

ROTONDEDANS 
GEZELSCHAP INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM

Onder een grote, ronde kristallen kroonluchter ligt de 
Rotonde. Dansers die normaal gesproken dansen in onze 
Grote Zaal, hebben we gevraagd om een kleine choreografie 
te maken voor deze intieme en sprookjesachtige ruimte. Zij 
dansen voor de allerjongsten en laten hen kennismaken met 
hedendaagse dans en hun eigen dansfantasie. 

Voor wie:  Groep 1 & 2
Wanneer:  In overleg
Waar: Internationaal Theater Amsterdam 
 (voorheen Stadsschouwburg Amsterdam)
Kosten:   € 6,50 per leerling (inclusief openbaar vervoer)
Duur:  60 minuten
Leerlijn: Theater en Dans

Internationaal Theater AmsterdamInternationaal Theater AmsterdamInternationaal Theater Amsterdam
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Podium Mozaïek



DE VREKKIN 
HET NATIONALE THEATER

Onder strakke regie van moeder en haar personal assistent 
leidt deze modern family met zoon, dochter en life coach een 
uitzinnig leven. Moeders mode-imperium lijkt een onuitputte-
lijke bron van geld voor haar kinderen die zich tot brutale en 
inhalige mormels hebben ontwikkeld. Als ze zich realiseert dat 
iedereen van haar profiteert gooit ze de kluis dicht. Niemand 
wil tenslotte een levende creditcard zijn. Ondertussen leven 
haar kinderen zich uit in geheimen, stiekeme verlangens en 
foute vriendjes. De gezinschaos is compleet.

Voor wie: Groep 7 & 8
Wanneer:  Maandag 14 januari 2019
Locatie:  Internationaal Theater Amsterdam 
 (voorheen Stadsschouwburg Amsterdam)
Kosten:   €€ 7,- per leerling  

(inclusief lesmateriaal, workshop en vervoer)
Duur:  90 minuten
Leerlijn:  Theater

DE KRIJTKRING
DE TONEELMAKERIJ

De gouverneursvrouw gaat er als een haas vandoor. Ze ver-
geet alleen één ding: haar kind. Het kleine meisje blijft bang 
en alleen achter. Zou jij voor haar zorgen als je haar vond? 
Spanning, humor en ontroering wisselen elkaar in razend 
tempo af. Een meeslepende, muzikale rollercoaster over 
zorg en verwaarlozing, recht en onrecht, delen en pakken 
wat je pakken kan. Inclusief pay-it-forward educatieproject 
met gratis inspiratie box.

Voor wie:  Groep 7 & 8
Wanneer: Vrijdag 30 november 2018
Waar: Internationaal Theater Amsterdam 
 (voorheen Stadsschouwburg Amsterdam)
Kosten:   € 7,- per leerling  

(inclusief lesmateriaal, workshop en vervoer)
Duur: nnb
Leerlijn: Theater

WORKSHOP THEATER-
TECHNIEK EN DECOR 

GEZELSCHAP INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM

Je leert met plezier als je iets mag doen waar je hart snel-
ler 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. In deze workshop draait het 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: Internationaal Theater Amsterdam 
 (voorheen Stadsschouwburg Amsterdam)
Kosten:   € 6,50 per leerling  

(inclusief lesmateriaal en openbaar vervoer)
Duur:  120 minuten
Leerlijn: Theater

THEATERKRAKEN GROEP 7/8
GEZELSCHAP INTERNATIONAAL THEATER 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 presentatievaardig-
heden. Tegelijkertijd maken de leerlingen kennis met de 
rijke geschiedenis van de schouwburg: de historische por-
trettengalerij, 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 & 8
Wanneer:  In overleg
Waar: Internationaal Theater Amsterdam 
 (voorheen Stadsschouwburg Amsterdam)
Kosten:   € 6,50 per leerling  

(inclusief lesmateriaal en openbaar vervoer)
Duur:  120 minuten
Leerlijn: Theater

Internationaal Theater AmsterdamInternationaal Theater AmsterdamInternationaal Theater AmsterdamInternationaal Theater Amsterdam
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BIJLMER PARKTHEATER
Adres:    Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam
Contactpersoon:  Marion Visser
Telefoon:   020 3113943 (direct) 3113933 (receptie)
E-mail:   mvisser@bijlmerparktheater.nl
Website:    www.bijlmerparktheater.nl

DE KRAKELING
Adres:    Nieuwe Passeerdersstraat 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:   www.meervaart.nl

DE TONEELMAKERIJ
Adres:    Lauriergracht 99c, 1016 RJ Amsterdam
Contactpersoon: Noëmi Mercks & Jeritza Toney
Telefoon:   020 522 60 70
E-mail:   noemi@toneelmakerij.nl & jeritza@toneelmakerij.nl
Website:   www.toneelmakerij.nl

PODIUM MOZAÏEK
Adres:    Bos en Lommerweg 191, 1055 DT Amsterdam
Contactpersoon:  Sheralynn Adriaansz
Telefoon:    020 580 03 80
E-mail:    cultuureducatie@podiummozaiek.nl
Website:    www.podiummozaiek.nl  

INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM  
(VOORHEEN 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

COLOFON  
 
FOTOGRAFIE/ILLUSTRATIE: 
Phile Deprez (22)
Daan van Eijndhoven (Alg Stadsschouwburg)
Marijke de Gruyter en Jet Vervest (44)
Joost de Haas (5, 25)
Boy Hazes (33)
Jan Hoek (8, 13, 18, 28, 29, 30, 43)
Fenne Jensma (8, 18, 28, 30)
Kamerich & Budwilowitz (7)
Casper Koster (23, 35)
Nadine Maas (36)
Paulina Matusiak (27)
Marc Roodhart (24)
Maria Stijger (34)
Noa Verhofstad (32)
Neeltje de Vries (39)
Eddy Wenting (Alg Bijlmerparktheater)

VORMGEVING: Meeusontwerpt

DRUKKER: Tuijtel
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