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Voor u ligt de brochure met ons aanbod
2018-2019. Een aanbod met prikkelende
voorstellingen van bekende en nieuwe
groepen.
We zijn blij met de komst van Gusta
Geleijnse producties, Funneman & Zijlstra,
Dansgezelschap Groundbreakers, TG
de Grote Haay, Enne Koens en Dance
Project. Ook dit jaar een aanbod met
diverse disciplines, kwalitatieve en
betaalbare voorstellingen.

Na ruim 20 jaar met jeugdtheatergroep
Opslag voor Cacao als maker en speler
langs theaters en scholen te zijn getrokken,
vind ik het geweldig deze nieuwe reis te
ondernemen. Ik ben trots op het vertrouwen dat ik van Arie krijg om STT-produkties
te mogen leiden.

Komend jaar vindt er een verandering
plaats binnen STT-produkties. Na 27 jaar
draag ik het stokje per 1 juli 2018 over
aan Annemiek Zwierenga. STT-produkties
blijft, de naam blijft, de groepen blijven,
alleen krijgt u met een ander persoon te
maken. Het blijft vertrouwd en herkenbaar.
Alhoewel de overdracht nog een tijd
duurt, bedank ik u alvast voor uw jarenlange vertrouwen in STT-produkties en
in mij. Ik heb er alle vertrouwen in dat
Annemiek STT-produkties op een goede
manier voortzet. Dank!

Met Opslag voor Cacao streefden wij
ernaar kinderen uit alle lagen van de
bevolking te bereiken. In onze visie
moest iedereen met professioneel
theater kennis kunnen maken. Door
de overname van STT-produkties zijn
de mogelijkheden om deze visie verder
vorm te geven aanzienlijk verruimd.
Ik spring met plezier in het diepe en ga
mij ervoor inzetten om theaters, scholen
en bibliotheken een passend aanbod
te doen. Zodat zoveel mogelijk jonge
mensen de wereld rondreizen in een
stoel, zich kunnen verwonderen, identificeren, achter het oor krabben, ten
prooi vallen aan ontroering, of zich slap
lachen.
We spreken elkaar!

Arie Hemmen

Annemiek Zwierenga
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presentatiedagen
dinsdag 28 november 2017
Aanvang 9.00 uur

Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5 in Hasselt (B)
Krijt Wat is er mis met mijn vis? 3+ | Valentijn Olleke Bolleke 3 + |
Garage TDI De man met het stenen hart 6+ | Reuring Theater
Tjerk wordt een berk 6+ & Marie B. 10+

dinsdag 16 januari 2018
Aanvang 9.20 uur

Schouwburg Odeon, Blijmarkt 25 in Zwolle (NL)
Krijt Wat is er mis met mijn vis 3+ & Het geheim van de wilg… 3+ | Valentijn
Olleke Bolleke 3+ & De kleine vuurtorenwachter 4+ | Theatergroep De Jonge
Honden Er ligt een krokodil onder mijn bed 4+ | TG De Grote Haay Eng?! 4+
Peter van Dijk Nog 100 nachtjes slapen 3+ | Garage TDI-dans Zelluf 3+ |
Garage TDI-theater De man met het stenen hart 6+ & Wagners Ring 7+ | Theatra
Buiten de lijntjes 6+ | Reuring Theater De Generaal 4+ & Tjerk wordt een berk 6+ |
Harro van Lien De wolf is terug 8+ | Funneman & Zijlstra Tony & Anastacia’s
griezelspektakel 7+ | Groundbreakers De Kleine Prins 7+ | TG Smeedwerk Oh oh
Othello 10+ | Gusta Geleijnse Producties Filosloof 10+
Korte presentaties
Krijt Baas 8+ | Reuring Theater Haai in de baai 4+ |
Groen & van Lien South Pass City 9+
VO route
Dansgezelschap Groundbreakers De Kleine Prins | TG Smeedwerk Oh oh
Othello | Gusta Geleijnse Producties Filosloof | Studio BOCK&BAAS Kick Me!

aanmelding
Aanmelding voor de presentatiedagen kan uitsluitend via onze site:
www.sttprodukties.nl

Krijt

Helder, toegankelijk, beeldend en dichtbij. Dat zijn de
kenmerken van theatergezelschap Krijt. Herkenbare thema’s,
bevlogen (poppen)spel en objecttheater zorgen voor een
verhaal dat je hoort, ziet en voelt.

Het geheim van de wilg… 3+
Nuna? Heb ik jou mijn avontuur van de
wilg al eens verteld? De wilg? Wat is dat?
Dat is een boom! Een boom? Maar dat
klinkt supervet saai gewoon! Opa, hebt
u geen spannender avontuur? Iets met
moed en avonturenbloed? Die wilg,
Nuna, die heeft een bijzonder geheim…
Een geheim? Spannend! Wat zou het zijn?
Niet zo ongeduldig meid, ik begin bij
het begin, alles op z’n tijd!
Nuna luistert het allerliefst naar opa’s
avonturen. Maar op een dag is opa er niet
meer. Nuna is boos en verdrietig tegelijk.
Hij had het geheim van de wilg nog niet

eens verklapt! Waarom is hij zomaar
weggegaan? Toch blijft Nuna vastberaden
om het antwoord te vinden. In een spannende zoektocht ontmoet zij verschillende
dieren, die haar allemaal hun eigen wonderlijke geheimen toevertrouwen. Maar het
geheim van de wilg kennen ze niet.
Wie weet het dan wel? Zal Nuna het
geheim van de wilg ooit ontrafelen?
Het geheim van de wilg… is een poppenspelvoorstelling over wijze dieren, over
de kringloop van de natuur én over een
nieuw begin.

Wat is er mis met mijn vis? 3+
Meneertje heeft een oogje op Buurvrouw.
Hij zoekt al jaren naar de juiste manier om
het haar te zeggen. Tot ze op een ochtend
aanbelt. Ze vraagt of Meneertje op haar
Vis wil passen. Zenuwachtig pakt hij de
kom aan… Maar wanneer Buurvrouw weg is,
zwemt Vis geen millimeter meer.
Hij eet niets en zijn gouden
sluierstaart is dof. Zelfs een
gloednieuw kasteel laat
hem koud. Zou Vis ziek
zijn? Er zit nog maar 1
ding op. Meneertje moet
het aan Vis zelf vragen.
Hij neemt een aanloop
en… duikt in de kom!
In de magische fabel
Wat is er mis met mijn Vis?
komt een mens in de wereld van een vis.
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Om elkaar te kunnen begrijpen zoeken
ze samen naar een woordenloze taal.
Spelenderwijs ontstaat er een bijzondere
vriendschap. Zal het Meneertje lukken
om er achter te komen wat er mis is met
Vis? En kan Vis hem helpen zijn gevoel
voor Buurvrouw te uiten?
Een voorstelling met herkenbare thema’s
voor kleine en grote mensen. Over elkaar
begrijpen, emoties en vriendschap.
Regie Cristel Hakvoort | Spel Annemiek Funneman,
Collin van den Broek | Vormgeving Freja Roelofs,
André Kok | Muziek Dennis van Tilburg | Dramaturgie Laura Bonthuis | Doelgroep 3+, PO groep
1 t/m 4 | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal
toeschouwers theater 125, school in theater 100,
op school 90 | Speelperiode 15 september - 30
november 2018 en 15 januari - 31 maart 2019,
do. t/m zo. | Foto Erik Franssen

Eindregie Rianne de Reu | Concept en poppenspel Cristel
Hakvoort, Marlies Smit | Tekst Anneloes Rodenhuis | Muziek
Dennis van Tilburg | Vormgeving Niek Jager | Doelgroep 3+,
PO groep 1 t/m 4 | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125, school in theater 100, op school 90 |
Speelperiode geheel seizoen, za. t/m wo. | Foto René Post

Baas 8+
Baas is klein van formaat. Maar groots
in daden. Hij is een geboren leider.
Dat is tenminste wat Onderdaan zegt.
En Onderdaan kan het weten. Want hij
heeft Baas ontdekt. Onderdaan vindt
Baas aardig. En slim. En Baas kan trucjes.
Baas is BAAZZZZZ! Zo’n goeie Baas
verdient meer Onderdanen. Dus gaan ze
samen op zoek. Op zoek naar een Volk.

Concept en (poppen)spel Cristel Hakvoort, Raoul
Baeten, Adriaan Groffen | Muziek Adriaan Groffen |
Doelgroep 8+, PO groep 5 t/m 8 | Duur ca. 50
minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125,
school in theater 125, op school 100 | Speelperiode
maart - 17 april 2019, ma. t/m zo. | Foto KRIJT
Ook nog te boeken: 10 x Daan = Moed en Nest.
Zie: www.sttprodukties.nl

Maar als er maar één baas is, en een
heleboel onderdanen, wie bepaalt er dan
eigenlijk de regels? Wanneer mag je iets
voor iemand anders bepalen? En is een
baas eigenlijk wel nodig?
Een voorstelling waar in een razend tempo
alles nét anders uitpakt dan je zou verwachten. Baas gaat over status, macht,
trots en (on)geluk.
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Valentijn
productiehuis
Valentijn maakt warme, knusse
voorstellingen voor jong publiek.
In de voorstellingen staan positieve
thema’s centraal, zoals moed,
geloof in jezelf en vertrouwen.
Valentijn productiehuis biedt jonge
(poppen)spelers een podium en
stimuleert hen in hun ontwikkeling.

De Drakentemmer 4+
Op het eiland Krijt kennen de mensen
alleen zwart en wit. Ooit is alle kleur uit hun
leven verdwenen. Dat was het werk van de
vuurdraak, maar niemand weet waarom.
Totdat een klein, dapper en nieuwsgierig
jongetje opstaat en op zoek gaat naar het
antwoord op deze geheimzinnige vraag.
Slaagt hij erin het geheim van de draak op
te lossen?
Twee acteurs vertellen het verhaal met
woorden, liedjes en tekeningen. Met
bordkrijt wordt deze voorstelling verbeeld
en soms ook weer uitgeveegd. De Drakentemmer is een getekend verhaal over jezelf
durven zijn en over vriendschap. De makers
lieten zich inspireren door de tekeningen
van Mies van Hout.
Regie en concept Elly Bakker | Eindregie Ingrid
van Leeuwen | Spel Joeso Peters, Silas Neumann/
Jelle Mensink | Muziek Joeso Peters | Tekeningen
Pascale Snijders-Verheyden | Doelgroep 4+,
PO groep 1 t/m 4 | Duur 50 minuten | Max. aantal
toeschouwers theater 150, school in theater 125,
op school 100 | Speelperiode februari - april 2019,
za. t/m wo. | Foto Ruud Ploeg
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Olleke Bolleke 3+
Olleke Bolleke Remi Solleke…
Olleke Bolleke KNOL!
Au! Hee! Kleine witte kubus, wie ben jij?
Ik ben Olleke! Kom, ik zal je alle kleuren
laten zien. Wil je weten hoe het is om geel
te zijn, lekker vrolijk en vlug?! Weet je wel
dat rood heel stoer en sterk is? En wat vind
je van blauw? Mooie kleur hè? Die kan heel
streng zijn! Paars? Paars is heel bijzonder.
Maar er is nog veel meer. Ik zal een wereld
vol kleur voor je maken.

Olleke Bolleke is een beeldende voorstelling
die ondersteund wordt door sfeervolle
pianomuziek. De voorstelling bestaat uit
associatieve verhaaltjes die aansluiten bij
de wereld van peuters en kleuters.
De vormgeving is eenvoudig en bestaat uit
schuimrubber kubussen. Met fantasie kun
je hiermee alles maken wat je wilt.
Regie en concept Elly Bakker | Regieadvies Sabine
Osinga | Spel Renate Moespot | Muziek Harold
Kooij | Decor Henri Schenkel | Doelgroep 3+, PO
groep 1 t/m 3 | Duur 45 minuten | Max. aantal
toeschouwers theater 125, school in theater 100,
op school 90 | Speelperiode geheel seizoen
za. t/m wo. | Foto Ruud Ploeg

De kleine vuurtorenwachter 4+
Stel je voor dat je opa vuurtorenwachter is
en dat je iedere dag in de vuurtoren mag
zijn. De opa van Sylke weet alles over
schepen, de sterren, de zee en verre
einders. Wanneer opa dood gaat helpt
Sylke oma met van alles. En als oma er
niet meer is, mag Sylke op de vuurtoren
passen. Maar dan gebeuren er plotseling
wonderlijke dingen.
Het lijkt wel alsof hij een opdracht krijgt,
maar van wie? Hij moet de zee op, een
reis maken naar het koude noorden, maar
waarom? Heeft het met zijn grootouders
te maken? En wat wil die walvis van hem?

De kleine vuurtorenwachter gaat over
afscheid nemen, liefde en moed en wordt
verteld met woorden, schaduwen en
schimmen in een grote witte tent waar
op geprojecteerd wordt. Hiervoor is een
verduisterde ruimte nodig.
Regie Sabine Osinga | Idee en concept Elly Baker |
Spel Sjoerd van Capelleveen, Job Kuhlkamp |
Vormgeving Pascale Snijders-Verheyden | Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 | Duur ca. 45 minuten |
Max. aantal toeschouwers 90 | Speelperiode
geheel seizoen, za. t/m wo. | Foto Ruud Ploeg
Ook nog te boeken: Papierazzi, Biggetjes roze,
Het circus is begonnen. Zie: www.sttprodukties.nl
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Theatergroep
De Jonge Honden
De voorstellingen van de Jonge Honden zijn vaak beeldend
en laagdrempelig. Door hun energieke speelstijl, het gebruik
van eenvoudige voorwerpen en herkenbare thema’s maken
zij voorstellingen die het publiek verrassen en ontroeren.

Er ligt een krokodil onder mijn bed! 4+
Lotje ontdekt dat er een krokodil in haar
slaapkamer zit. En wel onder haar bed! Ze
merkt al snel dat hij niets kwaads van plan
is. Samen met Karel de krokodil vermaakt
ze zich op een eenvoudige en kinderlijke
wijze, wat het nou juist zo bijzonder maakt.
Wie gaat er bijvoorbeeld met een krokodil
in bad? Of temt hem met een hoepel?
Na het zien van deze voorstelling zou je
hopen dat er een krokodil onder je bed ligt!
Een intieme voorstelling over angsten voor
het slapen gaan die nauw aansluit op de
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belevingswereld van kinderen vanaf 4 jaar.
De voorstelling is gebaseerd op het
gelijknamige boek van Ingrid & Dieter
Schubert.
Regie Jolmer Versteeg | Spel Lotte Laan-Ballijns,
Daniël van Duijvenbooden | Tekst Ingrid en Dieter
Schubert | Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 |
Duur ca. 40 minuten | Max. aantal toeschouwers
theater 125, school in theater 125, op school 100 |
Speelperiode geheel seizoen, za. t/m wo. |
Foto Jan Amse

TG De Grote Haay
TG De Grote Haay is opgericht door acteur en poppenspeler
Dennis de Groot en Mark Haayema; acteur, regisseur en
(kinderboeken)schrijver. Samen vormen zij het artistieke
hart van de groep.

Eng?! 4+
“Een draak spuwt vuur.
Je gruwelt van een spin.
Een konijn is lief
en een heks is … eng.” Toch?
Maar is dat altijd zo?
Een ijsje is toch ook niet altijd lekker?
De konijnen Bultje en Bibi spelen vaak
en graag in het Blauwe Bomenbos. Als
op een dag Bibi, na hun zelf verzonnen
lievelings spelletje ver-stap-per-tje, niet
terugkomt uit het bos, begint Bultje zich
heel erg zorgen te maken. Heeft Snobbe,
de enge, slechte heks hier iets mee te
maken? Komt Bibi ooit nog terug?
Eng?! is een muzikaal avontuur met
poppen, met magische manipulaties,
komisch spel en verrassende herkenbare dialogen.
Regie en tekst Mark Haayema | Spel en poppen
Dennis de Groot, Janneke Iking | Muziek Henk
Ruiter | Vormgeving poppen Elout Hol | Vormgeving decor Eric Huibers | Doelgroep 4+,
PO groep 1 t/m 3 | Duur ca. 45 minuten |
Max. aantal toeschouwers theater 150, school
in theater 125, op school 100 | Speelperiode
geheel seizoen | Foto TG De Grote Haay
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Peter
van Dijk
Peter van Dijk vertelt op meeslepende
wijze verhalen. Hij maakt muziek en
theater om de fantasie van het jonge
publiek te prikkelen. Al zingend
neemt hij kinderen mee naar een
wereld waarin grenzen niet bestaan
en waar alles mogelijk is.

Het boek van Max 3+
Kleine Max weet het zeker. Hij is een muis.
Hij heeft het gelezen in ‘Het grote boek dat
alles weet’.
Daarin staat dat muizen grijs zijn, grote oren
hebben en een dunne staart, net als hij!
Als kleine Max wil gaan slapen bij de andere
muizen in het muizenhol moet er wel
verbouwd gaan worden. Zo’n grote muis
hebben de muizen nog nooit gezien! Oma
muis begrijpt het wel…
Het boek van Max is een muzikale vertelling
waarin de tegenstelling groot en klein wordt
uitgespeeld. Het gaat over anders zijn maar
er toch bij horen. Dat je niet alles moet
geloven wat je leest en dat boeken daarom
niet zonder plaatjes kunnen.
Gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Pippa Goedhart.
Regieadvies Danielle van Dijk | Spel Peter van
Dijk | Liedjes Dick Dijkman | Doelgroep 3+, PO
groep 1-2 | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal
toeschouwers theater 100, school in theater 100,
op school 90 | Speelperiode geheel seizoen |
Foto Ruud Ploeg
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Otjes vader 6+
Tos staat achter het fornuis in de keuken
van Hotel de Koperwiek. Eindelijk kan hij
doen waar hij goed in is: koken. Tos is de
vader van Otje. En Otje is naar school,
gelukkig maar! Dat zit zo: Tos was al eerder
kok in dit hotel, maar omdat hij geen
papieren had, werd hij ontslagen.

trotse bezitter is geworden van Hotel
De Koperwiek? Dat is een heel verhaal.
Otjes Vader is een bewerking van het
boek Otje van Annie M.G.Schmidt.
Regie Marian de Reu | Spel Peter van Dijk |
Tekst Annie M.G. Schmidt | Tekstbewerking
Peter van Dijk | Muziek en liedjes Dick Dijkman |
Decor Koud Kunstje | Prentenboek Roel Seidel |
Doelgroep 5+, PO groep 3 t/m 6 | Duur ca. 50
minuten | Max. aantal toeschouwers school in
theater 125, op school 90 | Speelperiode geheel
seizoen | Foto Ruud Ploeg

Terwijl Tos een lekkere fruitsalade maakt,
vertelt hij hoe hij en Otje, na zijn ontslag,
de wijde wereld introkken. Overal werden
ze weggejaagd, omdat Tos geen papieren
had. Geen koks diploma, geen paspoort,
Ook nog te boeken: 3 Kouwelijke Mussen,
geen rijbewijs, geen kampeer- of parkeerAngelino en de drie koningen, Zlateh de Geit.
vergunning, niets. En zonder papieren begin Zie: www.sttprodukties.nl
je niks. Hoe Tos uiteindelijk dan toch de

Nog 100 nachtjes slapen 3+
Wachten op je verjaardag duurt lang. Nog
honderd nachtjes slapen en dan is Dorus
jarig. Honderd nachtjes, wat moet Dorus
zich daarbij voorstellen als je nog maar tot
tien kunt tellen? Dat moet onafzienbaar
lang zijn en al helemaal als je nú feest wil
vieren. Geen verjaardag, dus geen feest.
Daar is de moeder van Dorus heel duidelijk
in. Dan maakt Dorus zelf wel een feestje!
Mama geeft haar een schaar en zegt dat
ze maar lekker moet gaan spelen. Lekker
knippen... Overal ziet Dorus mooie lapjes.

Knip knip, stukje uit het tafelkleed.
Knip knip in de jurk aan de waslijn.
Knip knip knip door de hele stad...
Het knippen is al een feest.
Een peuter- kleutervoorstelling gebaseerd
op het prentenboek Nog 100 nachtjes
slapen van Milja Praagman.
Regieadvies Danielle van Dijk | Spel Peter van Dijk |
Liedjes Dick Dijkman | Vormgeving Kleur je Hart Susanne Hurenkamp | Doelgroep 3+ PO groep 1-2 |
Duur ca. 40 minuten | Max. aantal toeschouwers
theaters 100, school in theater 100, op school 90 |
Speelperiode geheel seizoen | Foto Ruud Ploeg
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Theater
Zonder
Blabla

Theater Zonder Blabla is
Martin Forget, een Canadese
artiest die al jaren actief is
in Nederland. Hij studeerde
film, communicatie,
theater en regie. In diezelfde
periode besloot Martin zijn
eigen one-man show te
maken. Hij ontdekte hierbij
dat hij woorden, mime en
geluidimitatie kon combi
neren tot één geheel.

Wie, wie, qui a.l.
Martin is een vreemde, waar hij ook gaat.
In zijn zoektocht naar wie hij is, verandert
hij in een musicus, een cowboy, een fietser...
Wat wil hij zijn!? Hoe kan hij iemand
worden!?

Martin speelt met thema’s als vriendschap,
eigenwaan, onzekerheid en dromen.
Clowneske lichaamstaal, mimiek en een
enkel geluid maken deze voorstelling sterk
en universeel.

Uit deze totale chaos komt uiteindelijk een
nieuwe identiteit naar boven, waarin ieder
kind zich herkent. Een verhaal met korte
mime sketches. Tijdens het spel wordt
absurditeit werkelijkheid.

Spel Martin Forget | Doelgroep a.l., PO gehele
school | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal
toeschouwers theater 200, school in theater 150,
op school 125 | Speelperiode geheel seizoen |
Foto Theater Zonder Blabla
Ook nog te boeken: Circus van de Dieren,
Witte Piet, Kerstverhaal Meneer van Kampen.
Zie: www.sttprodukties.nl
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Garage TDI
dans

Garage TDI vertelt, speelt en danst
grote verhalen voor kleine mensen.
Verrassend interactief en liefdevol,
met humor, lijf en leden, en met
oude en nieuwe media.

Zelluf 3+
Twee meisjes, Lotte en Iris. Ze zijn de
grootste vriendinnen. Ze delen alles, vooral…
hun verbeelding. Onuitputtelijk bouwen
ze met allerlei voorwerpen hun eigen
fantasiewereld. En ze zijn eigenwijs. Dit
leidt soms tot onhandige, maar ook
grappige situaties.

Zelluf is een interactieve dansvoorstelling
en gaat over fantasie, samen spelen en
samen delen. Aan het eind van deze
voorstelling mogen de kinderen, onder
leiding van de twee danseressen, op het
podium zelf dansen en krijgen zij een korte
workshop.

Op een gegeven moment raakt Lotte haar
knuffel kwijt. Is hij weggelopen? Kan dat?
Of is hij misschien door Iris verstopt? Ze
krijgen ruzie en opeens is de vriendschap
ver te zoeken. Ze gaan ieder hun eigen
weg… Hoe maken ze het weer goed?

Choreografie Inge de Bruine, Jeffrey Deelman |
Dans Renske Kruijswijk, Virginia Kui/Michelle Kooi |
Eindregie Rudi Emmelkamp | Repetitor Selmar
Jurian | Dramaturgie Jeffrey Deelman | Spelcoach
Remco van Zandvoort | Decor Janco van Barneveld |
Doelgroep 3+, PO groep 1 t/m 3 | Duur ca. 55
minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125,
school in theater 90, op school 90 | Speelperiode
september 2018 - april 2019, di. + do. t/m zo. |
Foto Garage TDI
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Garage TDI
theater
Garage TDI vertelt, speelt en danst grote verhalen voor kleine
mensen. Verrassend interactief en liefdevol, met humor, lijf en
leden, en met oude en nieuwe media.

De man met het stenen hart 6+
Hans woont met zijn moeder, de koe, en de
geit in een schamele hut in het bos. Ze zijn
arm, maar gelukkig en tevreden. Daar komt
verandering in als achtereenvolgens de
geit, de koe en zijn moeder sterven.

Gevoelloos trekt Hans de wijde wereld in.
Hij wordt rijk, trouwt met een prinses, wordt
beroemd en bewonderd, maar gelukkig
wordt hij niet. Ontevreden vertrekt Hans en
laat de prinses in tranen achter. Het kan
hem niets schelen, haar tranen laten hem
koud. Hij heeft immers een stenen hart!
Gelukkig loopt alles toch goed af, zoals het
hoort in het sprookje, en wordt bewezen dat
de Liefde zelfs het hardste hart kan breken.

Hans wordt zo verdrietig dat hij alleen nog
maar kan huilen. ‘Had ik maar een hart van
steen’ verzucht Hans. Een klein mannetje
verschijnt. Hij biedt hem een hart van steen
aan, in ruil voor zijn tranen. Gretig gaat Hans
De man met het stenen hart gaat over
hier op in. En floeps! Daar heeft hij een
empathie, communicatie, emoties en
stenen hart. Het voelt wel een beetje koud
en zwaar, maar hij hoeft niet meer te huilen. omgang met elkaar.

Regie en tekst Henk de Reus |
Spel Sijmen de Jong | Vormgeving
Louise Caspers | Doelgroep 6+, PO
groep 3 t/m 6 | Duur 50 minuten |
Max. aantal toeschouwers theater
150, school in theater 125, op school
100 | Speelperiode geheel seizoen,
do. t/m di. | Foto Louise Caspers
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Maarten Mus vliegt
er op uit! 4+

Reismuis 4+

Maarten Mus is na een wereldtournee door
Taiwan, China, Zuid-Afrika en Curaçao weer
terug in Nederland. Een muzikale vertelvoorstelling met oude en nieuwe media.

Een avontuurlijke zoektocht van Muis
Dingeman. Dingeman reist met vrouw
Souris en kinderen de wereld rond, in hun
gezellige nestje achter het nummerbord
van een toeristenbus. Ze zijn heel gelukkig.
Een brief aan de jeugdige kijkers:
Tot hij, door stom toeval, in Dover de boot
mist en zijn familie in de mist ziet wegvaren.
Hallo 					 Hij roept nog: ‘Kom terug!’ en ‘Ik hou van
Ik ben Maarten, Maarten Mus.
jullie!’ Maar de boot is al te ver…
Ik woon bij een boerderij, in een nestje
onder het schuurtje van de boer.
Gelukkig krijgt hij hulp van papegaaiduiker
Het nest waar ik woon is somber en saai...
Alky, van de Antilliaanse Jan-van-gent
Mijn moeder is een beetje zielig en
Wesley, van wel honderd Chinese visjes,
verdrietig... Weet je waarom?
van de Turkse ezel Gelan en van nog vele
Mijn vader, Herman Mus, is dood.
andere bijzondere en vaak onverstaanbare
Das echt niet leuk.
dieren.
Ik wil mijn moeder opvrolijken en een
Reismuis gaat over vreemde talen, andere
bloemblaadje plukken van de Victoria
Amazonica, de mooiste bloem van de
culturen en grappige gewoontes.
wereld.
Maar die groeit heel ver weg…
Regie en tekst Henk de Reus | Spel en poppen
Straks vind ik de weg niet terug...
Annemiek Funneman | Muziek Marjet Spook |
Ik wacht nog maar even tot jullie komen
Vormgeving Louise Caspers | Kostuum Aafje
kijken, misschien dat ik dan durf.
Horst | Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 | Duur
Doei, doei Maarten Mus.

Regie en tekst Henk de Reus | Spel en muziek
Annemiek Funneman, Sijmen de Jong | Vormgeving
Hadewych ten Berge | Doelgroep 4+, PO groep
1 t/m 4 | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal
toeschouwers theater 125,school in theater 110,
op school 90 | Speelperiode maart - april 2019,
za. t/m di. | Foto Garage TDI

ca. 45 minuten | Max. aantal toeschouwers
theater 125, school in theater 110, op school 90 |
Speelperiode oktober - november 2018,
wo. t/m zo. | Foto Christiaan Bloem
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Garage TDI
theater
Domovoj Maximus 8+
Al sinds het allereerste bestaan van
sprookjes wordt de wereld geteisterd
door kabouters, ze zitten letterlijk overal.
En let op! Sinds kort zijn de kabouters
gedigitaliseerd. Ze terroriseren het internet,
hebben toegang tot wachtwoorden,
bankgeheimen, social media en bedrijfsgegevens. Onder leiding van de wrede
kaboutertiran Domovoj Maximus vormen
kabouters een bedreiging voor onze digitale
wereldorde. Niets of niemand is nog veilig.
H.J. van de KBDB (Harm Jan van der
Heikamp van de KabouterBestrijdingsDienst Beilen) bindt de strijd aan en
verdwijnt zelf in de Cyberspace. Zonder
de hulp van zijn collega Joleen komt hij
er nooit meer uit. Joleen heeft de kennis
en vaardigheden van het publiek nodig
om H.J. te redden.
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Deze IP (Interactive Performance) maakt
gebruik van AR (Augmented Reality),
AI-bots (Artificial Intelligent Robots)
en OG’s (Online Games), en zet het GP
(Geëerd Publiek) tot nadenken over hun
eigen IG (Internet Gebruik) en hun EPW
(Eigen Plaats in de Wereld).
Een sprookje over mediawijsheid en de
angst voor zelfbedachte vijanden.
Regie en tekst Henk de Reus | Spel Annelieke Knol,
Jeroen van der Hoorn | Vormgeving en beeld
Louise Caspers | Realisatie cybertechniek Gidi
van Liempd e.a. | Doelgroep 8+, PO groep 5 t/m 8 |
Duur ca. 50 minuten | Max. aantal toeschouwers
theater 150, school in theater 125, op school 100 |
Speelperiode februari - april 2019, za. t/m wo. |
Foto Henk de Reus

Wagners Ring 7+

De grootste opera ter wereld in 1 uur
Richard is componist. En wat voor een!
Hij is een genie.
Om dat te bewijzen verzint hij ter plekke,
voor de ogen van het publiek een geweldige, allesomvattende opera, over de
held Siegfried, over het Rijngoud, over
Freya en Wotan, en natuurlijk over de
machtige Ring van de Nibelungen.
Richard en zijn buurmeisje Cosima laten
de muziek horen die past bij het verhaal,
en laten de beelden en landschappen
zien die bij de avonturen van de held horen.
Om dat te verbeelden en te verklanken
wordt alles uit de kast gehaald: live muziek
en zang, duplo speelgoed, keramische
beelden en landschappen, computeranimaties, gamefiguren en nog veel meer.
Alles is levensgroot te volgen op projectieschermen. Zoveel verbeelding dat kan niet
goed gaan. Al gauw zijn de figuren zó tot

leven gekomen dat ze niet meer in de
hand te houden zijn. Het verhaal begint
zichzelf te vertellen en neemt een noodlottige wending die noch Richard, noch
Cosima kan stoppen.
Wagners Ring is gebaseerd op het leven
van Richard Wagner en diens kunstwerk
Der Ring des Nibelungen. Onvermijdelijk
wordt in de voorstelling met de echte
Wagner en Ring een loopje genomen.
Regie Henk de Reus | Tekst Jan Veldman |
Spel Christiaan Bloem | Muziek en spel Marjet
Spook | Scenografie Peter Hiemstra | Animaties
Harry Arling | Vormgeving Geertje de Boer |
Doelgroep 7+, PO groep 4 t/m 8 | Duur ca. 55
minuten | Max. aantal toeschouwers theaters 150,
school in theater 150, op school 100 | Speelperiode
hele seizoen do. t/m zo. | Foto Garage TDI
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Theatra
Theatra maakt theater met en voor kinderen. De voorstellingen
zijn eigenzinnig, humoristisch, spannend voor jong en oud en
hebben altijd een educatieve achtergrond.

Smakelijke Sprookjes 6+
In een land hier niet eens zo ver vandaan,
wordt iedere dag hard gewerkt. De bakker
bakt krokante kadetjes, op het land
verbouwen de boeren de groenste
groenten en de slager is overal bekend
om zijn sappige slavinkjes.
En omdat er zo hard gewerkt wordt, is er
eten en drinken in overvloed. Elke avond
wordt een heerlijk diner geserveerd, waarbij er tot diep in de nacht gedanst wordt.
Kortom... iedereen is gelukkig. Tot er op een
dag een reusachtige gast verschijnt, die
niet is uitgenodigd en zeker niet welkom is.
Deze gast eist dat de koks de menukaart

20

aanpassen. En dat heeft grote gevolgen...
Smakelijke Sprookjes is een komische en
interactieve poppenvoorstelling. Een
sprookje over nieuwsgierig zijn, heldenmoed en fantasie, waarin jij de hoofdrol
speelt. Een voorstelling met Koninklijke
tafelkleden, sierlijke schorten, en een
kapot vergiet.
Concept en spel Ida van Dril, Eva Mesman |
Poppen Kathelijne Monnens | Productie Theatra |
Doelgroep 4+, PO groep 3 t/m 6 | Duur ca. 55
minuten | Max. aantal toeschouwers theater 150,
school in theater 125, op school 100 | Speelperiode
geheel seizoen, alle dagen | Foto Natalia Lombardo

Buiten de lijntjes 4+
Een straat, een doodgewone straat.
Met huizen keurig in een rijtje naast elkaar.
Niets bijzonders zou je denken. In één van
deze huizen woont een echtpaar: meneer
en mevrouw Lijntje. Nog steeds niets
bijzonders zou je denken.

Tot er op een dag een nieuwe buurvrouw
naast hen komt wonen. Niets bijzonders
denk je? Wel voor De Lijntjes! Want door
de komst van deze buurvrouw in de straat
verandert alles. En dat is voor De Lijntjes
heel bijzonder!

De Lijntjes staan altijd om 7 uur op.
Ontbijten iedere dag met een volkoren
boterham met kaas. En lezen daarna samen
de krant. Behalve het buitenlandse nieuws.
Als je nooit buiten je eigen dorp komt, heeft
het geen zin om te weten wat er in de rest
van de wereld gebeurt.

Buiten de lijntjes is een humoristische
voorstelling met weinig tekst, over
patronen en het durven doorbreken
ervan. Over interactie met een ander.
Want wat gebeurt er als je een keer niet
binnen de lijntjes blijft?

Regie Maarten Bootsma | Concept
Eva Mesman | Spel Harro van Lien,
Daniëlle Meijboom, Eva Mesman |
Doelgroep SBO 6-12 jaar, SO Cluster
3-4; 6-12 jaar, PO groep 1 t/m 4 |
Duur ca. 45 minuten | Max. aantal
toeschouwers school in theater 100
(SO+SBO) 125 (PO), op school 75 (SO+SBO)
100 (PO) | Speelperiode geheel seizoen,
alle dagen | Illustratie Sengsavane
Chounramany
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Reuring Theater
De voorstellingen van Reuring Theater zijn energiek, expressief
en herkenbaar. Spel, muziek en verbeeldingskracht zorgen voor
filmische scènes, waardoor het publiek wordt meegezogen in
het leven van de aanstekelijke personages.

Haai in de baai 4+
Het is saai in de baai. De platvis verveelt
zich wanhopig, de inktvis telt elke dag
opnieuw zijn tien tentakels en meneer
Krab wordt bijna nooit wakker. Alle dagen
lijken op elkaar. Tot er plots een haai de
baai in komt zwemmen…
Haai in de baai is een mini musical met dans
over een rustige baai en een gevaarlijke
haai. Over angst, instinct en vriendschap.
Regie Rianne de Reu | Regieadvies Annemiek
Timmerman | Spel Loes Schaap, Jorrit de Vries |
Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 | Duur ca. 45
minuten | Max. aantal toeschouwers theater 125,
school in theater 125, op school 100 | Speelperiode
geheel seizoen, za. t/m wo. | Illustratie Yoko
Heiligers | Educatie Jolan van de Waeter

Marie B. 10+ | VO
Marie woont samen met haar moeder in
een klein dorp. Als Marie op een dag thuis
komt, zit er ineens een man in de woonkamer. Haar moeder heeft een nieuwe
vriend. Hij is klein, grijs en lijkt op een rat.
Gelukkig heeft ze haar beste vriendin Saar.
Samen brengen ze hun dagen door op
school en bij de pomp. Totdat Marie bij het
nablijven Danny ontmoet. Danny kan heel
goed tekenen, net als zij. Hij is opgewekt,
stoer en vooral anders. Saar en Marie
groeien steeds verder uit elkaar en de rat
is van plan om bij haar en haar moeder in
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te trekken. Nu komt het erop aan: durft
Marie haar eigen weg te kiezen?
Marie B. is een filmische voorstelling met
veel actie en humor over vriendschap,
loyaliteit en grenzen.
Regie Bernice Horst | Spel Annemiek Timmerman,
Rianne de Reu | Doelgroep 10+, PO groep 7-8 en VO
1-2 | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal toeschouwers theater 150, school in theater 125, op school
100 | Speelperiode geheel seizoen, za. t/m wo. |
Foto Jan Amse

De Generaal 4+
Wat denken wij, dat wij aan het doen zijn?
Een soort ‘Wachten op Godot’ voor
kinderen.
Een soldaat heeft de belangrijke taak
om De Witte Stip te bewaken. NIEMAND
mag De Stip betreden. Deze moet ten
alle tijde vrij blijven voor de eventuele
opkomst van De Generaal. Dat is belangrijk.
Maar onvoorziene zaken kruisen het pad
van de soldaat. Een bromvlieg haalt hem
uit zijn concentratie, een slak glibbert
richting De Stip en tot overmaat van
ramp gaat De Stip een eigen leven leiden!
Hoe zal de Soldaat zijn belangrijke taak
vervullen?
De Generaal is een voorstelling over
belangrijke zaken, die misschien nooit
gebeuren én onverwachte dingen die
er zomaar zijn. Over wat wel en niet mag,
en de absurditeit van regels: Moet je
altijd gehoorzamen?

Concept, spel en tekst Annemiek Timmerman,
Rianne de Reu | Vormgeving Reuring theater |
Doelgroep 4+, PO groep 1 t/m 4 | Duur ca. 45
minuten | Max. aantal toeschouwers theaters 150,
school in theater 125, op school 100 | Speelperiode
geheel seizoen, za. t/m wo. | Foto Reuring Theater |
Educatie Jolan van de Waeter
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Reuring Theater
De tour van Fien 8+
Op de pedalen, klaar voor de start... af!
Fien wil wielrenster worden. Zwetend,
zwoegend en trappend traint ze alle dagen
samen met haar beste vriendin Annemiek.
Ooit zal ze haar persoonlijke Tour de Fien
winnen. Iedereen zal klappen, juichen en
diep buigen voor zoveel snelheid. Fien
ontwaakt uit haar droom als Annemiek
gaat verhuizen. Thuis klaagt haar moeder
over de rommel in de kamer.
Haar broer wil niets weten van spaken,
wielen en zadelpijn. Fien staat er helemaal
alleen voor. Zal Fien de finish halen?
Of wacht haar enkel de laatste plaats?
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De tour van Fien is een grappige, ontroerende, sportieve voorstelling over inspanning,
uitputting en je eigen koers varen, óók als
je daar soms je peloton voor moet verlaten.
Regie Bernice Horst | Regieadvies Cristel
Hakvoort | Spel Annemiek Timmerman,
Rianne de Reu | Doelgroep 8+, PO groep 5
t/m 8 | Duur ca. 50 minuten | Max. aantal
toeschouwers theater 150, school in theater 150,
op school 125 | Speelperiode geheel seizoen,
za. t/m wo. | Foto Jan Amse

Tjerk wordt een berk 6+
‘Bomen baden in ons zonlicht, bomen
zuigen ons drinkwater uit de grond en
bomen ontwrichten onze huizen!’, aldus
de burgermeester. Zijn paard knikt
instemmend.
Er was eens een boom, nou ja, een boom,
eigenlijk een jongen. Er was eens een
jongen... nou ja, een jongen, eigenlijk
een jongen met takkenhanden, een
takkenjongen, gespeeld door een meisje.
Enfin, Tjerk is zijn naam.
Tjerk is anders. En dat kan natuurlijk niet!

Een voorstelling over uitsluiten en durven
zijn wie je bent.
Over grenzen sluiten en open gooien.
Angst voor het onbekende.
Kun je groeien en bloeien als je jezelf
niet durft te zijn?
Regie Job van Gorkum | Regieadvies Bernice
Horst | Spel Annemiek Timmerman, Rianne de Reu |
Dramaturgie Sanne Schuhmacher | Educatie
Jolan van de Waeter | Doelgroep 6+, PO groep
3 t/m 6 | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal
toeschouwers theater 150, school in theater 125,
op school 100 | Speelperiode geheel seizoen,
za. t/m wo. | Foto Jan Amse
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Harro van Lien producties
Harro van Lien is naast verteller ook actief als acteur en
theatermaker. Zijn passie ligt bij betrokken theater. Hij maakt
voorstellingen die het publiek raken, maar toch bemoedigen.

De wolf is terug 8+
“Wolven gezien op nog geen 90 km
van de grens”.
“De gevolgen zijn niet te overzien
als de wolf terugkeert in onze bossen!
Lees verder op pagina twee”
“Maakt u zich geen zorgen, maakt
u zich alst-u-blieft geen zorgen.
De wolf komt niet terug. Valse
berichten!”

streeks vanuit de bossen in Polen, een
verdwaalde, onbeschaafde en hongerige
wolf.
De wolf is terug gaat over wankele overtuigingen, de dood, het leven en een
vraatzuchtige wolf die best voor rede
vatbaar is. Een vertelvoorstelling vol
komische personages.

Al jaren staan deze berichten in de kranten.
Maar wat de kranten niet weten… de wolf
is er al. Met alle gevolgen van dien.
Nergens ter wereld zijn de bossen zo
keurig op orde als in ons land. Overal
staan prullenbakken, routewijzers en
bezoektijden op uitlegbordjes.

Regie Maarten Bootsma | Idee en spel Harro van
Lien | Tekst Harro van Lien, Maarten Bootsma |
Decor Frederik Hovenga | Doelgroep 8+, PO groep
5 t/m 8 | Duur ca. 45 minuten | Max. aantal
toeschouwers theater 150, school in theater 125,
op school 100 | Speelperiode geheel seizoen |
Foto Harmina Kievit

In de voorstelling neemt van Lien het
publiek mee naar een bos vol keurige
dieren. Plotseling verschijnt daar, recht-

Ook nog te boeken: Het verkeerde been van
de koning, Woeste Willem, Alleen achter de Heg.
Zie: www.sttprodukties.nl
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De snelste zebra van
de wereld (versie 4+ |
versie 6+)
Je kunt leuk winnen, vrolijk winnen, gezellig
winnen, maar je kunt ook vervelend winnen.
Zebra wil iedere dag hardloopspelletjes
doen. Hardrennertje, Sprinterdesprint,
Vlugge Wilma, het is allemaal goed, als
hij maar keihard kan rennen en altijd kan
winnen. Tijger, Eekhoorn, Haas en Nijlpaard
hebben zich verstopt, ze zijn het zat, ze
willen niet meer rennen. Zebra wint niet
alleen altijd, hij wint ook nog eens helemaal
niet leuk.
Tijger gaat het hem vertellen: Zebra,
niemand wil tegen je rennen! Even is
het stil in het bos, heel stil. Maar dan
schraapt Zebra zijn hoef, Zebra is niet
bang, zelfs voor Niemand niet! Het hele
bos en ver daarbuiten maakt zich klaar
voor de wedstrijd van het jaar: Zebra
tegen Niemand.
De snelste zebra van de
wereld is gemaakt naar
aanleiding van het
gelijknamige prentenboek van Youp van
‘t Hek. Een voorstelling over lelijk winnen
en mooi verliezen.
En over vriendschap.
En natuurlijk over het
belang van een goeie
schuilhut.
Regie Maarten Bootsma | Idee en spel Harro van
Lien | Tekst Harro van Lien, Maarten Bootsma |
Decor Bertus Groen | Doelgroep 4+, PO 2 versies
groep 1-2 en groep 3-6 | Duur ca. 45 minuten |
Max. aantal toeschouwers theater 150, school
in theater 125, op school 100 | Speelperiode
geheel seizoen | Foto Sjoerd Litjens

De verdwaalde Viking
8+ | VO
Thomas is tien en woont in Zwartbult,
een klein dorpje verscholen in het riet
aan een brede rivier. Orde en rust staan
hoog in het vaandel van de burgemeester
van Zwartbult. Een dik boek vol regels
houdt het dorp stevig in de greep.
Tenminste, tot op een warme lentedag
zwarte wolken over het dorp drijven.
Over de rivier vaart een boot met een
Viking aan boord. Hij stapt uit, loopt een
verlaten moerashuisje in en… blijft.
Thomas gloeit van opwinding, maar het
dorp wordt bang. Wat moet die engerd
hier? Waarom zit ie in dat moerashuisje?
Als die rare Viking maar met zijn poten
van onze geheimen afblijft!
De verdwaalde Viking is een mysterieuze,
humoristische en spannende vertelvoorstelling over vertrouwen en vooroordelen.
Regie Maarten Bootsma | Idee en spel Harro van
Lien | Tekst Harro van Lien, Maarten Bootsma |
Muziek Fokke Runneboom | Vormgeving XL de
Ateliers | Doelgroep 8+, PO groep 5 t/m 8 | Duur
ca. 50 minuten | Max. aantal toeschouwers
theater 150, school in theater 125, op school 100 |
Speelperiode geheel seizoen | Foto Kees Muizelaar
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Funneman & Zijlstra
Funneman & Zijlstra maken theater voor kleine mensen.
Want kleine mensen zijn vaak zoveel gevatter, grappiger en
fantasierijker. Daar kunnen we iets van leren en dat inspireert
ons tot het maken van gevat theater zonder blad voor de mond.
We zijn op zoek naar theater waar jong en oud van kan smullen.

Tony & Anastacia’s griezelspektakel 7+
De griezelvoorstelling van Tony en Anastacia loopt al een tijdje niet zo lekker.
Het Griezelkabinet waarmee ze al jaren
rondreizen blijkt niet meer van deze tijd,
de trucs werken niet, en Tony en Anastacia
zijn banger voor het publiek dan andersom.
Lege zalen, boze kinderen die hun geld
terug willen en niemand vindt het eng.
Maar Tony en Anastacia moeten ook
gewoon de rekeningen betalen en lusten
ook wel eens iets anders dan droog brood
met oude kaas.
Hoppa, daar gaan ze weer, de bühne op.
Zelfs wanneer het kabinet ontploft en
daarbij ook de relatie, moet er gegriezeld
worden. The show must go on! Maar wie is
er hier nu het bangst, het publiek of de
artiesten zelf? En waar zijn ze zo bang
voor? En waarom vliegen ze elkaar bij
28

het minste of geringste in de haren?
Als er tijdens de voorstelling ineens
onverwachte dingen gebeuren worden
Tony en Anastacia uitgedaagd om de
voorstelling van hun leven te spelen.
En wat rijmt er op Gruwelijk...?
Tony & Anastacia’s griezelspektakel is een
tumultueuze tragikomische voorstelling
voor iedereen met stalen zenuwen, ijzeren
lachspieren en zin in kippenvel.
Regieadvies Amarins Romkema, Henk de Reus |
Spel en concept Annemiek Funneman, Jelle
Zijlstra | Vormgeving Rick Aarntzen | Doelgroep
7+, PO groep 5-6 | Duur ca. 50 minuten |
Max. aantal toeschouwers theaters 125,
school in theater 125, op school 100 | Speelperiode oktober - november 2018, februari maart 2019 | Beeld Aafje Hunink

Dansgezelschap
Groundbreakers
Dansgezelschap Groundbreakers is een Amsterdams gezelschap
voor jongeren. Talentvolle makers werken samen naar een
voorstelling waarin dans, film en acteerwerk gecombineerd
worden.

De Kleine Prins 7+ | VO
‘Grote mensen begrijpen nooit iets uit
zichzelf, en voor kinderen is het heel
vervelend hen altijd weer alles uit te
moeten leggen…’
In De Kleine Prins, het bekende verhaal
van Antoine de Saint-Exupery, openbaren
zich de eigenaardigheden van de mensheid. De eenvoudige verstandigheid die
grote mensen lijken te vergeten als ze
opgroeien tot volwassenen.

De verteller landt door pech met zijn
vliegtuig in de woestijn en ontmoet daar
de merkwaardige buitenaardse kleine Prins.
Zij nemen het publiek mee naar allerlei
planeten. Elk van die planeetjes wordt
bewoond of beheerst door een volwassene
die zichzelf op een of andere manier
belachelijk maakt. Ook vertelt de kleine
Prins over zijn eigen planeetje. Zo leert hij
de niet materiële dingen te waarderen.
Zoals gevoelens over iets of een situatie,
en de herinneringen die daarbij horen.
Per slot van rekening vergaan alle materialen, maar herinneringen, belevingen
en gevoelens verdwijnen nooit.
De voorstelling wordt gespeeld door een
verteller die ook de typerende karakters
van de planeten speelt. Een danseres
speelt de kleine prins. In deze dansvoorstelling wordt stop-motion filmprojectie
gebruikt, die het publiek meeneemt naar
diverse planeten door het heelal.
Regie en choreografie Cunsong Xu | Choreograaf
assistent Andrea Beugger | Dansers Isabel Paladin,
Laila Gozzi | Cello Gábor Hartyáni | Doelgroep 7+
PO groep 5-8 en VO 1e leerjaar | Duur ca. 50
minuten | Aantal deelnemers 250 tot max. 1200 |
Locatie theater, discotheek, school | Speelperiode
geheel seizoen op aanvraag | Foto Eefje Kan
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Groen & van Lien

Spel en concept Gert Jan Groen, Harro van Lien | Vormgeving
Bertus Groen | Doelgroep 9+, PO groep 6-7-8 | Duur ca. 50 minuten |
Maximaal aantal toeschouwers theater 150, school in theater 125,
op school 100 | Speelperiode geheel seizoen | Foto Bertus Groen

De zaak Vlaskamp 10+ | VO
Twee rechercheurs die fout op fout
stapelen, krijgen een bijzondere zaak in
handen. Ze moeten onderzoek doen naar
de moord op de puissant rijke voetballer
Gregory Vlaskamp. Vlaskamp is vermoord
tijdens een feestje in zijn huis. Er waren
gasten en personeel aanwezig. Wie heeft
het gedaan en wat was het motief?
Langzaam maar zeker wordt de zaak
steeds ingewikkelder. De rechercheurs
kunnen zich geen fout meer permitteren.
Dit is hun laatste kans.
De zaak Vlaskamp is uniek door zijn vorm.
Het publiek mag verdachten ondervragen
en naar huis sturen. Hierdoor is iedere
voorstelling anders. De zaak Vlaskamp gaat
over oordelen en hoe we daar toe komen.
Een voorstelling vol improvisatie, aanstekelijke personages en hilarische scènes.
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Spel en tekst Gert-Jan Groen, Harro van Lien |
Vormgeving Bertus Groen | Doelgroep 10+,
PO groep 7-8 , VO 1e jaars | Duur ca. 60 minuten |
Max. aantal toeschouwers theater 150, school
in theater 125, op school 100 | Speelperiode geheel
seizoen | Foto Sjoerd Litjens

Gert Jan Groen en Harro van Lien hebben elkaar gevonden in
humor en spelplezier. Groen & van Lien maken theater met veel
hilarische personages, met interactie waar het uitkomt en met
een vleugje improvisatie.

South Pass City 9+
Langs een stoffige zandweg, ver van de
bewoonde wereld, ligt South Pass City.
De goudmijnen zijn al lang geleden
gesloten, de meeste mensen zijn vertrokken. Al jaren wordt het dorpje door dezelfde
mensen bewoond. Niemand gaat er weg en
niemand komt er in. In de wijde omgeving
weet iedereen dat. Tot er op een dag een
vreemdeling South Pass City binnen
wandelt. Hem hebben ze niks verteld.

Voor de derde keer bijten Groen & van Lien
hun tanden in een filmgenre op toneel.
Na de detective De Zaak Vlaskamp en de
actiefilm Cliffhanger, volgt nu een typische
western. Een voorstelling vol sheriffs,
cactussen en saloondeurtjes.
South Pass City gaat over de angst voor het
onbekende, het beschermen van wat voor
jou belangrijk is en over hoe we verlangen
naar het bekende of dat nou goed voor ons
is of niet.

Cliffhanger 9+
Al jaren staan acteurs Groen & van Lien op
het podium met hun Shakespeare voorstellingen. Natuurlijk: prachtige kostuums en
mooie teksten, maar ergens knaagt er iets.
“Ik heb geen zin meer hierin.
Ik wil iets anders, Groen.”
“Zeur niet en speel gewoon verder,
van Lien.”
“Ik wil actie... Zij willen ook actie.”
“Wie?” “Het publiek! Alsjeblieft?”
“Ok, maar dan ben ik de held, van Lien”
“Is goed, Groen. Dan ben ik de bad guy.”
Cliffhanger is het verhaal van John, een
held die niet weet dat hij de held is. Een
saaie man, met een saai leven waarin
alles altijd ontzettend saai en hetzelfde is.
Totdat er iets verschrikkelijks gebeurt in een
gevangenis vlakbij Djengistan. Alles in het
leven van John komt op zijn kop te staan.

Deze filmische, komische,
spannende en interactieve voorstelling
is geïnspireerd op
‘De reis van de held’,
door Joseph Campbell.
Deze hoogleraar in de
mythologie ontdekte door
zijn studie van volksverhalen en
oeroude mythes dat een aantal
vertel principes iedere keer weer terugkeerden. Deze reis van de held vatte hij
samen in twaalf stappen, die de basis
van de voorstelling vormen.
Regie Maarten Bootsma | Spel en idee Gert Jan
Groen, Harro van Lien | Vormgeving Bertus Groen |
Doelgroep 9+, PO groep 7-8 | Duur ca. 50 minuten |
Maximaal aantal toeschouwers theater 150, school
in theater 125, op school 100 | Speelperiode geheel
seizoen | Foto Jordy Vogelzang
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TG Smeedwerk
Smeedwerk maakt toegankelijk en verfrissend theater in een
fysieke speelstijl voor een breed publiek. Theater dat de verbeelding prikkelt, dat met minimale middelen alles vertelt. Hierin
speelt humor een grote rol waarbij ontroering niet ontbreekt.

Oh oh Othello! 10+ | VO
Smeedwerk speelt een moderne bewerking
van Shakespeare’s Othello. Het originele
verhaal toont hoe een mens, die niet gezien
wordt en niet de erkenning krijgt die hij
nodig heeft het leven van anderen doelbewust kapot kan maken. Het is een
universeel verhaal over vriendschap,
liefde en vertrouwen, over gekwetstheid,
frustratie, onvrede en wraak.
In de bewerking van Smeedwerk speelt
het verhaal zich af op de avond waarop
de prijs Het Gouden Schaap voor de beste
acteur van het land uitgereikt wordt.
Othello de Moor, een voormalig vluchteling,
is genomineerd. Hij heeft vlak daarvoor zijn
grote tegenspeler voor zijn nieuwe show
mogen aannemen. Jago, Othello’s vriend
en acteur, had verwacht deze rol te krijgen,
32

maar hij krijgt daarentegen een figuranten
rolletje. De constante afwijzing kwetst
Jago diep. Hij neemt wraak. Via manipulatie
en geroddel slingert Jago geheimen,
schandalen en leugens de wereld in.
Dit allemaal om Othello te doen geloven
dat zijn geliefde vrouw Desdemona hem
bedriegt met Cassio, zijn nieuwe tegenspeler. Jago’s wraak heeft verschrikkelijke
gevolgen.
Regie Anil Jagdewsing | Spel André Dongelmans,
Bas Jilesen, Inge Smolders | Tekst Jannemieke
Caspers | Doelgroep 10+, PO groep 7-8 en VO
1e en 2e jaar | Duur ca. 60 minuten | Max. aantal
toeschouwers theater 200, school in theater 200,
op school 125 | Speelperiode gehele seizoen |
Foto Jean van Lingen

Gusta Geleijnse Producties
Robijn Wendelaar en Gusta Geleijnse kennen elkaar van de
Toneelacademie Maastricht en werkten binnen GG Producties
samen aan meerdere locatievoorstellingen. Vanaf de jaren 90
werkten zij bij verschillende toneelgezelschappen waaronder
Hollandia en Toneelgroep Maastricht.

Filosloof 10+ | VO
Een geestig gesprek tussen twee personen
die zich de meest vanzelfsprekende dingen
in het leven afvragen.
Han en Moon zijn de personages uit
Filosloof. Ze discussiëren over hoe je moet
acteren. Zijn er afspraken waar je je aan
moet houden? Kloppen die wel? Hoe weten
we of iets echt of onecht is? Moon heeft
overal een antwoord op. Maar Han raakt
in de war; de wereld waar zij in leeft blijkt
niet echt, maar bedacht. Is dat in het echte
leven ook zo? En wat is eigenlijk echt?
En hoe kijken jongeren naar deze afspraken? Han en Moon belanden in een
hevige strijd. Twee brutale meiden bemoeien zich ermee. Dat levert nieuwe inzichten

op. Filosloof is een caleidoscopisch
denkgevecht dat zich afspeelt in de
ring op het podium.
Han: Wat doen we hier?
Moon: Dat is een goeie vraag.
Je had hem alleen moeten stellen
voor dat je hier ging staan.
Han: Hoezo, waarom?
Moon: Een toneelspeler vraagt zich
allereerst altijd af waar hij vandaan
komt en wat hij vervolgens gaat doen.
Han: Waar ik vandaan kom, dat weet
ik wel.
Moon: Nou dat is een eerste stap.
Han: Ik kom daar vandaan.
Moon: en wat is daar dan?
Han: De kleedkamer, dat weet
je toch. Daar kom jij ook vandaan.
Concept en spel Gusta Geleijnse, Robijn
Wendelaar + 2 jonge spelers | Tekst en
eindregie Tom de Ket | Video installatie
en decor Willem Weemhoff, Aldo
Brinkhoff | Doelgroep 10+, PO groep 7-8,
VO 1e en 2e jaars | Duur ca. 55 minuten |
Max. aantal toeschouwers theater 150,
school in theater 150, op school 100 |
Speelperiode geheel seizoen,
wo. t/m zo. | Foto Willem van Dijk
GG Producties biedt ook workshops
aan: Filosoferen is te leren en Acteren en
filosoferen. Zie: www.sttprodukties.nl
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Studio BOCK&BAAS
Interactieve voorstellingen met actuele thema’s
Studio BOCK&BAAS maakt voorstellingen over thema’s waar
jongeren mee bezig zijn. Zij maken hierbij een directe vertaling
van de werkelijkheid waarmee ze de jongeren recht in hun
belevingswereld raken. Voorstellingen die een preventieve
werking hebben en een bijdrage leveren aan het inzicht en
de veiligheid van jongeren.

Cashflow VO
Over jongeren en
geldproblemen
Mark is pas verhuisd en komt in een nieuwe
klas. Hij moet knokken voor een plek in de
groep. Bob is de populaire jongen van de
klas. Mark probeert aansluiting te vinden
bij Bob die hem al snel meeneemt in zijn
avontuurlijke en verkwistende manier van
leven. Als Mark dan ook nog verliefd wordt
op Noa, die misbruik maakt van zijn
gevoelens, komt hij in financiële problemen.
Liefde en vriendschap zijn niet te koop,
of toch wel?
Cashflow is een dynamische voorstelling
over verleiding, geldgedrag en schulden.
Jongeren komen steeds sneller in de
verleiding om geld uit te geven. Commercie
en groepsdruk spelen hierin een grote rol.
In het nagesprek wordt duidelijk hoe je
schulden voorkomt en worden oplossingen
aangereikt voor jongeren die reeds in de
schulden zitten.
Regie Jörgen Scholtens | Spel Marrit Bausch/
Lusanne Arts, Michael Bot/Rik Witteveen, Jörgen
Scholtens/Michael de Roos | Tekst Harro van Lien |
Doelgroep VO alle leerjaren | Duur ca. 90 minuten |
Max. aantal toeschouwers school in theater 60,
op school 45 | Speelperiode geheel seizoen |
Foto Lize Kraan
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Kick me! VO | MBO
Over pesten en groepsdruk
Stefan en Anne zijn al jaren goede vrienden.
Wouter, de populaire jongen van de school,
blijft zitten en komt bij hen in de klas. Om
zijn populariteit te behouden begint Wouter
Anne te plagen. Dit plagen wordt al snel
pesten. Wouter heeft de klas op zijn hand
en Anne wordt het doelwit van steeds
groter wordende pesterijen. Als Wouter een
Whatsapp groep aanmaakt om een grote
grap uit te halen met Anne komt Stefan
in tweestrijd. Kiest hij voor zijn eigen positie
in de klas of moet hij opkomen voor zijn
vriendin.
Kick Me! schetst een indringende wereld
van pesters, omstanders en gepeste
jongeren. Nog altijd heeft 1 op de 5
jongeren te maken met pestgedrag. Maar
wat doen die andere 4 eigenlijk? Pesten is
een groepsproces. In deze confronterende
voorstelling wordt het publiek bewust van
de oorzaken en gevolgen van pesten en
komt het tot inzicht wat je tegen pesten
kan doen en hoe je het kan voorkomen.

Regie Maarten Bootsma | Tekst en spel Bram van
Beusekom, Jörgen Scholtens/Tom Afman, Margit
Odems/Julia van der Pas | Doelgroep VO alle
leerjaren | Duur ca. 90 minuten | Max. aantal
toeschouwers school in theater 60, op school 45 |
Speelperiode geheel seizoen | Foto Lize Kraan

Naast de voorstelling met nabespreking biedt Studio BOCK&BAAS lessen aan
ter verdieping op het actuele thema. Deze lessen worden verzorgd door één
van de acteurs die zich gespecialiseerd heeft in het onderwerp. De lessen zijn
op maat voor elk niveau. Informeer bij STT-produkties naar de mogelijkheden.
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Studio BOCK&BAAS

@Junkie 2.0 VO | MBO
Over sociale media en cyberpesten
Roos heeft geen Facebook! Dit kan toch
niet!? Haar beste vrienden Tim en Thomas
maken een profiel voor haar aan. Ze raakt al
snel vertrouwd met posten, tweeten, liken,
bloggen en vloggen.
Wanneer ze een grap post waarin Thomas
het doelwit is krijgt ze meer likes dan ooit te
voor. Wat begint als een grap loopt al snel
uit de hand. Een dynamische voorstelling
met een aangrijpend einde over jongeren
die verstrikt raken in het wereldwijde web.
Door de digitale revolutie en internet op
mobiele telefoons staan we non-stop in
verbinding met de rest van de wereld.
Handig, maar het heeft zo haar keerzijdes.
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@Junkie 2.0 is een interactieve theater
voorstelling over cyberpesten, sexting,
maakbare identiteit en privacy op internet.
In het nagesprek worden deze thema’s
behandeld en worden de leerlingen op
speelse wijze geconfronteerd met haar
eigen internetgebruik.
Regie Jörgen Scholtens | Spel Michael de Roos,
Jörgen Scholtens/Michael Bot, Malou van Sluis/
Tamara Hofman | Doelgroep VO alle leerjaren |
Duur ca. 90 minuten | Max. aantal toeschouwers
school in theater 60, op school 45 | Speelperiode
geheel seizoen | Foto Lize Kraan

Stichting Thot Worldwide
Thot-Worldwide initieert interactieve educatieve voorstellingen in Afrikaanse
ontwikkelingslanden, waarbij slachtoffers hun verhaal omzetten in creativiteit
en toneel. Studio BOCK&BAAS steunt Thot Worldwide door 4% van de omzet te
doneren. Indirect steun jij, als boeker, dit project.

Loverboys VO | MBO
Chris heeft het goed voor elkaar. Ze heeft
leuke ouders en een leuk vriendje, Pieter.
Op school trekt ze veel op met haar
vriendin Kim, die alles net nog iets leuker
en spannender weet te maken. Kim zorgt
ervoor dat Chris Dave leert kennen.
Dave is heel anders dan Pieter. Hij is stoer,
spannend en avontuurlijk. Chris chat wat
met hem via Facebook en ze zet de
webcam aan. Ze maakt een afspraakje
met Dave om hem te ontmoeten - gewoon
voor de lol en uit nieuwsgierigheid. Dit lijkt
allemaal heel leuk, maar toch krijgt ze een
raar gevoel bij Dave. Er klopt iets niet. Wie
is hij en hoe goed kent Kim hem eigenlijk?
Chris wil het contact met Dave verbreken,
maar Dave heeft een heel ander plan.
Gelukkig heeft ze Kim nog, haar beste
vriendin. Maar is Kim wel wie ze lijkt…
Loverboys - Net als je denkt ze door te
hebben, veranderen ze hun methodes.
De tijd van cadeaus en meiden verliefd
maken is voorbij. De nieuwe generatie
loverboys pakt het heel anders aan.
Loverboy laat je kennis maken met de
loverboys van nu.
Na de voorstelling stappen de acteurs
uit hun rol en gaan aan de hand van
stellingen het gesprek aan met de leerlingen. Aan de orde komen vragen als:
hoe gaan de loverboys van nu te werk?
Hoe kun je voorkomen dat je slachtoffer
wordt van een loverboy? Wat moet je doen
als het te laat is?

Regie Malou van Sluis | Spel Lusanne Arts, Julia
van der Pas Tom Afman/Rik Witteveen | Tekst
Theater Thot | Doelgroep VO alle leerjaren, MBO |
Duur ca. 90 minuten | Max. aantal toeschouwers
school in theater 60, op school 45 | Speelperiode
geheel seizoen | Foto Lize Kraan
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Theater THOT
Theater Thot speelt interactieve voorstellingen voor volwassenen
die geschikt zijn voor ouderavonden, teamtrainingen in het
onderwijs, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. De voorstellingen kenmerken zich door speels, integer, humoristisch
en verrassend theater waarin gevoelige thema’s bespreekbaar
worden gemaakt.

Buurvrouw voed je kind eens op!
PO ouderavond
Waarom zijn er tegenwoordig zoveel
moeilijke kinderen? Ligt het aan de
kinderen? Ligt het aan de verkeerde
opvoeding of gebrek aan opvoeding?
Of zijn de leerkrachten en pedagogen
de boosdoeners? Mogelijk liggen de
oorzaken bij zowel kinderen als ouders,
leerkrachten en pedagogen. Maar wat
zeg je tegen je buurvrouw als je ziet dat
haar kinderen een loopje met haar nemen?
En wat doe je als diezelfde kinderen brutaal
zijn tegen jou? Gelukkig prijs je jezelf al
gauw, omdat jouw kinderen anders zijn
en dat soort dingen nooit doen… Maar is
dat wel zo?

Deze voorstelling over opvoeding laat
ouders zien hoe zij hun kinderen een goede,
stevige en positieve basis mee kunnen
geven. Natuurlijk wordt u als publiek bij
de voorstelling betrokken, uw mening telt!
Met zoveel ervaringsdeskundigen in de zaal
levert dit een levendige discussie op met
veel nieuwe inzichten. En Theater Thot zou
Theater Thot niet zijn als uw suggesties ook
niet gelijk worden uitgespeeld. Een avond
waar u bij wilt zijn!
Regie Maarten Bootsma | Spel Gert-Jan Groen,
Daniëlle Meijboom, Eva Mesman, Lisanne van
Gemeren | Gesprekscoach Maarten Bootsma |
Doelgroep teams en ouders PO | Duur ca. 120
minuten | Max. aantal toeschouwers 200 |
Speelperiode geheel seizoen

Stichting Thot Worldwide
Thot-Worldwide initieert interactieve educatieve voorstellingen in
Afrikaanse ontwikkelingslanden, waarbij slachtoffers hun verhaal
omzetten in creativiteit en toneel. Indirect steun jij, als boeker, dit project.
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Puberstrijd VO ouderavond
Waarom slapen pubers zo lang uit?
Waarom blijft het schoolwerk altijd liggen
tot het laatste moment? Waarom doen ze
zulke onbezonnen dingen, nemen onnodig
veel risico of komen veel later thuis dan
afgesproken? Waarom willen ze niet meer
met u over hun belevenissen praten en
vervolgens wel uren aan de telefoon met
vrienden alle gebeurtenissen van die dag
bespreken? Waarom? Door nieuwe onderzoeksmethoden is een andere kijk ontstaan
op die bijzondere periode in het leven van
de mens; de puberteit.

Theater Thot neemt u mee op reis het
puberbrein in. Drie spelers en een trainer
laten in theatervorm zien welke veranderingen plaatsvinden in dat brein en welke
gevolgen dat heeft op het gedrag van uw
kind. Een moeilijke puber is na deze
voorstelling nog net zo moeilijk! Maar door
deze interactieve, herkenbare voorstelling
wordt het voor u als opvoeders makkelijker
dit gedrag te verklaren en te begrijpen.
Regie Maarten Bootsma | Spel Eva Mesman,
Harro van Lien, Lisanne van Gemeren | Gesprekscoach Maarten Bootsma | Doelgroep ouders en
leerkrachten VO | Speelduur ca. 100 minuten |
Locatie zaal/lokaal met stoelen in halve kring |
Max. aantal toeschouwers 200 | Speelperiode
geheel seizoen
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Workshops en (dag)projecten
Niet alleen kijken maar ook doen.
STT-produkties biedt workshops en kunsteducatieve (dag)
projecten binnen verschillende disciplines. In deze brochure
vindt u een kleine greep uit ons aanbod. Kijk voor meer
workshops op de website: www.sttprodukties.nl

Kunst is knap
Op de trapeze, hoge noten of het puntje van je tenen
Kunst is mooi
Kleuren, woorden, strepen, plooien
Kunst is lelijk
Wit, kaal, verdrietig, stom
Kunst vertelt
Een grap, een uitzicht of een leven
Kunst maakt je aan het lachen of huilen
Zingen of schreeuwen
En dat doet het al eeuwen
Kunst is iets dat daarvoor nog niet bestond:
Voor iemand het danste, tekende of zong
Bestond het niet
Ook dit lied
Nu bestaat het
Enne Koens

literair
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dans

drama

circus

techniek

Schrijver in de klas (PO)
Enne Koens
Enne Koens won in 2014
de Vlag en Wimpel met
Sammie en opa. Daarna
schreef zij Hotel Bonbien
en Ik ben Vincent en ik
ben niet bang. Haar boeken
zijn ontroerend, absurd
en grappig. Geschikt voor
de lezer van 7 tot en met
12 jaar. Lang geleden was
Enne actrice. Als ze bij u
in de klas op bezoek komt,
geeft ze een interactieve
les waarin belangrijke
thema’s worden uitge
speeld en daarmee
bespreekbaar worden
gemaakt. En natuurlijk
leest ze voor uit eigen
werk, want dat kan ze
heel erg goed!

Ik ben Vincent en
ik ben niet bang
Vincent wordt altijd gepest
op school. School is voor
hem net survival: je weet
nooit precies wanneer je
welke ramp kunt verwachten, dus je kunt je maar
beter goed voorbereiden.
In de les die bij dit boek
hoort gaan we ons voorstellen hoe het zou zijn
om alleen in de natuur te
moeten leven, je zintuigen
werken dan voor drie.
Hotel Bonbien
Hotel Bonbien gaat over
Siri die in Frankrijk met haar
prettig gestoorde familie
een familiehotel runt: Haar
zuinige vader, haar Bourgondische moeder en haar
puberbroer die de hele dag
hardrock luistert. Siri maakt
veel ruzie met haar broer,
maar ze maakt zich veel
meer zorgen over haar
ouders, die ook ruziemaken.

In deze les gaan we nieuwe
scheldwoorden verzinnen
en nep-ruzie maken (want
dat is wél leuk).
Sammie en Opa
De grootvader van Sam
heeft een hele grote
fantasie. Soms lijkt het
bijna alsof hij liegt. Hij
beweert zelfs dat hij kan
vliegen. In deze workshop
gaan de kinderen het
gesprek aan over het
verschil tussen liegen
en fantaseren.

		

Doelgroep PO groep 3 t/m 8 | Duur 60 minuten |
Aantal leerlingen per klas | Locatie school
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Dansen, Dansen, Dansen PO | SO | VO
Dance Project
Onder leiding van artistiek
leider Barbara van Gelder
en choreografen Randy Bel
en Suzanne Gorter verzorgt
Dance Project workshops
en dansdagen voor het
primair en voortgezet
onderwijs. Deze kenmerken
zich door de positieve
energie van goed getrainde
docenten en een veilige
interactie.

Dansen, Dansen, Dansen is
een levende geschiedenisles. Een energieke reis door
de tijd met dansen en
modeaccessoires uit de
jongerencultuur van 1900
tot nu.
Van de wals uit 1900 naar
dancehall. Meer dan 20
dansstijlen passeren de
revue. Van de bunny hug
tot de charleston, via de
twist tot dampende disco
naar hiphop, streetdance en nog veel
meer. Iconische
figuren uit de
danswereld
komen langs,
zoals bijvoorbeeld Michael
Jackson en zijn
legendarische
moonwalk.

Na een interactieve show
van 45 minuten kiezen de
leerlingen een dansstijl
waarin zij een workshop
gaan volgen die door de
dansers zelf worden
gegeven. Als afsluiting
van dit dansproject is een
flitsende show-time waarbij
alle deelnemers letterlijk en
figuurlijk hun beste beentje
voorzetten.
Je krijgt de hele school
aan het dansen!

Doelgroep PO groep 5 t/m 8, SO en VO | Duur 2.5 uur |
Aantal docenten afhankelijk van het aantal leerlingen, minimaal 4
en max. 12 | Aantal deelnemers tot max. 400 | Locatie school,
sportzaal, theater
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Dans Nu PO | VO
Dansgezelschap Groundbreakers
De workshop begint
met een show die wordt
begeleid door choreograaf
Katja Grassli en DJ Broky
B., die op het podium
verschillende stijlen
muziek mixed.
De dansers dragen
headsets waardoor zij
als MC’s fungeren en
het publiek opdrachten
geven. Het thema van
de show is verbouwing
en feestelijkheid. Met
beamers worden beelden
op muren, schermen en
blokken geprojecteerd.
De dansers dragen een
camera, zodat het publiek
hen live, op de schermen,
kan volgen.

In de inleidende show/perfomance zijn verschillende
dansstijlen te zien zoals
breakdance, hiphop, moderne dans en klassiek. Daarna
wordt de interactie met het
publiek opgebouwd, waarbij
zowel op het podium als
in de zaal veel te zien en
beleven is. Een aantal
leerlingen wordt het
podium opgevraagd
om te helpen bij de
verbouwing.

Doelgroep PO groep 5 t/m 8 en VO | Duur 90 min. | Choreograaf
Katja Graessli | Dansers Cherif Zaouali, Lydia Muller, Roy Hartzuiker,
Rignald van Ommeren, DJ Broky B | Aantal deelnemers 250 tot
max. 1200 | Locatie theater, discotheek, school (met een podium)
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De Theaterdag (PO)
Theater Zonder Blabla
Theater Zonder Blabla,
Martin Forget, heeft ruime
ervaring met het begelei
den van theaterprojecten
binnen het primair onder
wijs. Theater Zonder Blabla
biedt projecten aan van
één dag tot drie dagen.
Daarnaast geeft hij mime
en clownerie workshops.
Martin is gek, absurd, maar
altijd intelligent.

Het Theaterproject De
Theaterdag heeft tot doel
de kinderen kennis te laten
maken met uiteenlopende
vormen van podiumkunst:
sprookjestheater, theater,
mime, clownerie en improvisatie. Er wordt met alle
leerlingen van de school
een voorstelling gemaakt.
Iedere groep volgt een
workshop waarin hij kennismaakt met een van deze
disciplines.

In de workshop wordt
toegewerkt naar een act
waarin de kinderen de
sterren van de hemel zullen
spelen. Het project wordt
afgerond met een voorstelling waarin de ‘artiesten’ hun
kunsten aan elkaar, ouders
en andere belangstellenden
presenteren.

Doelgroep PO groep 1 t/m 8 | Duur 1 of meerdere dagen |
Aantal deelnemers 50 tot 400 | Locatie school
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Circusproject (PO en VO)
Circus in Bedrijf
Meerdaags project met als
eindresultaat een avond
vullende circusvoorstelling.
Bij het Circusproject werkt
Circus in Bedrijf twee of
meerdere dagen aan
verschillende circusacts,
afgestemd op leeftijd en
mogelijkheden. Er wordt
gewerkt aan circustechnieken, zoals jongleren met
Chinese bordjes, balletjes,
diabolo’s en meer. Balanceren leer je bij bal- en

tonlopen, ladders, rolo-rolo,
eenwieleren etc. Naast
circustechnieken is er
volop aandacht voor spel
zoals clownerie en slapstick,
fakirs en meer.
De laatste dag worden
deze acts in een levensechte circusvoorstelling
opgevoerd voor publiek.
Alle leerlingen doen mee!
Circus in bedrijf zorgt voor
de inhoud, de training en

alle benodigde materialen
en attributen, circuskleding
voor alle deelnemers,
schmink, decor, licht en
geluid; een compleet
uitgewerkt project. Waar
u voor zorgt is extra begeleiding, ruimte voor de
voorstelling, voldoende
oefenruimte en publiciteit.
De extra begeleiders krijgen
vooraf een training. U kunt
dit project ook boeken als
kerstcircus.

Doelgroep PO groep 1 t/m 8 | Duur 1 of meerdere dagen |
Aantal deelnemers 30 tot 500 | Locatie school

Circusdag (PO)
Circus in Bedrijf
Met een bus vol circusmaterialen komt Circus
in Bedrijf op school voor
een feestelijke dag.
Tijdens deze circusdag
maken leerlingen kennis
met verschillende materialen die in het circus gebruikt
worden. Natuurlijk hoort bij

een circus een voorstelling.
Daarom sluiten we de
circusdag af met een korte
voorstelling opgevoerd door
een aantal leerlingen.
Uiteraard ontbreekt een
schminkstand en een heus
spijkerbed niet. Ook kunt
u er een springkussen bij

huren. Voor de jongste
kinderen hebben wij
speciale activiteiten.
Een jubileum, de opening
of afsluiting van het
schooljaar; de circusdag
is voor alle leerlingen één
groot feest.

Doelgroep PO groep 1 t/m 8 | Duur 1 dag | Aantal deelnemers
30 tot 500 | Locatie school, sporthal
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Techniki (PO + VO)
Reinhart Voulon
Voulon studeerde in 2002
af aan de Kunstacademie
in Tilburg op Animatie en
Vrije Mechanica. Hij geeft
les in animatie, stripteke
nen en techniek. Voulon
vindt creatieve techniek
belangrijk voor de ontwik
keling. Het doet een beroep
op zelfredzaamheid en
oplossingsgericht denken.
Zijn passie is om kunst en
techniek met elkaar te
verbinden en dit aan
kinderen over te dragen.

Bij Techniki leer je hoe je
je oude speelgoed kan
repareren, of hoe je van
de onderdelen weer iets
nieuws kan maken! We
hebben heel veel oud
speelgoed om uit elkaar
te schroeven, maak er maar
iets van! Een alarm voor je
kamer, een raceauto, een
windmolen of een bewegende libelle. Bedenk het
maar. Wat zijn je favoriete
machines uit je lievelingsboeken? Hier kan je ze

nabouwen. Of heb jij een
beter idee?

Doelgroep PO groep 1 t/m 8, VO | Duur ca. 1 ½ uur of in overleg |
Aantal deelnemers per klas | Locatie school

Bamboe Bouwsels (PO)
Theaterfiets
Het techniekproject
Bamboe Bouwsels is
ontwikkeld voor basisscholen om interesse te
wekken voor techniek,
architectuur en bouwen.
Maar ook inspiratie,
creativiteit, functie,
fantasie, motorische
vaardigheden, plezier en
samenwerking zijn speer
punten in dit project.

Bamboe Bouwsels is een
1 of meerdaags project,
waar leerlingen samenwerken aan een bouwwerk
van bamboe en elastiek.
De bouwwerken worden
per groep in houten kisten,
thematisch aangeboden:
indianendorp, knikkerbanen,
pretpark, vliegtuig en
molens. Aan het eind van
de dag wordt er een

tentoonstelling voor ouders
ingericht.
U kunt de dag laten
beginnen met de voorstelling MANN. Een voorstelling vanuit techniek;
een inspiratiebron voor
de leerlingen om te gaan
bouwen. Deze is bij te
boeken.

Doelgroep PO groep 1 t/m 8 | Duur 1 of 2 dagen | Aantal deelnemers
30 tot 400 | Locatie school
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1001 nacht (PO)
Theaterfiets
Ooit bouwde Dolf Moed
een klein theatertje op een
oude transportfiets. Hij
ging daarmee de straat
op en speelde in dorpjes
op pleinen en straten.
Theaterfiets brengt
toegankelijke, interactieve projecten voor
de gehele school.

Het theater van 1001 nacht.
Een magisch spektakelstuk
voor basisscholen, waarin
ieder kind een rol speelt.
Leerkrachten hoeven bijna
niets te doen. Die hebben
het druk genoeg! Met
assistentie van een aantal
hulpouders een instructiedvd en de begeleiding van
Theaterfiets ontstaat in drie
dagen een kant-en-klare
schoolbrede voorstelling.
Deze kan zowel binnen als
buiten worden opgevoerd.

Wonderbaarlijk maar waar:
Theaterfiets verzorgt het
complete decor en attributen en er is een kostuum
voor iedereen. U zorgt voor
de kinderen en Theaterfiets
doet de rest. Treed binnen
in de wondere wereld van
Het Theater van 1001 Nacht!

Doelgroep PO groep 1 t/m 8 | Duur meerdere dagen |
Aantal deelnemers 50 tot 500 | Locatie school
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