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toneel 

Het verzamelde werk van William Shakespeare (ingekort) 

Het Nationale Theater 

do 14 september 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Ter gelegenheid van het vierhonderdste sterfjaar van William Shakespeare regisseert Theu Boermans 

het verzamelde werk van William Shakespeare. De beroemde komische crash-course. 

 

voor wie: bovenbouw HAVO/ VWO 

vak: Engels, Drama, Kunst 

materiaal voor scholen/docenten staat vanaf september op website Nationale Theater www.hnt.nl 

o.a. workshop 

 

 

 

dans 

Scapino Ballet 

New Adventures 

za 16 september 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Wie houdt van topdans, humor en nieuw avontuur zit op de eerste rang bij het werk van Itamar 

Serussi, Felix Landerer en Martin Harriague. 

 

voor wie: bovenbouw HAVO/VWO 

o.a. lesbrief, workshop repertoire €210 ex reiskosten/ lezing op school 60 min €150, 90 min €180 ex 

reiskosten 

 

 

 

dans 

Introdans 

Méditerranée 

di 3 oktober en wo 10 januari Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Temperament, sensualiteit en levenslust in volledig Spaans programma met werk van uitsluitend 

Spaanse choreografen. Kom in Spaanse sferen.. 

 

voor wie; HAVO/VWO 

vak: Spaans 

geen educatiepakket voortgezet onderwijs, wel voor basisonderwijs 

voorstelling kan wel tegen jongerentarief worden bezocht à € 14,- 

 

 



 

 

theatercollege 

Hans Sibbel & Jeroen Smit 

Het Bruto Nationaal Geluk 

di 10 oktober 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Je leeft maar één keer, dus moet je er het beste van maken. Maar dat doen we niet. We laten ons 

inpakken door banken, overheden en het marktmechanisme. Stom, want er is geen tijd te verliezen. 

Een cabaretier en bedrijfskundige op het toneel. Hun kijk op onze economie. Met humor. 

 

voor wie: bovenbouw HAVO/VWO 

vak: Economie, Filosofie, Maatschappijwetenschappen 

geen educatiepakket, voorstelling kan wel tegen jongerentarief worden bezocht à € 14,- 

  

 

 

toneel/muziektheater 

Julius Caesar 

Orkater i.s.m. Het Amsterdamse Bostheater 

do 19 oktober 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Vijf topacteurs en vijf koperblazers wekken in deze muzikale Shakespeare Julius Caesar tot leven. 

Muziek, taal en beeld door Michiel de Regt. Hoe kleine mensen in staat zijn tot daden waarvan de 

gevolgen immens blijken. Met Reinout Scholten van Aschat, Matthijs van de Sande Bakhuyzen e.a. 

 

voor wie; bovenbouw  

vak: Drama, Engels, Kunst, KTC 

lesbrief  van Orkater is te downloaden via http://juliuscaesar.amsterdam/educatiemateriaal/ 

workshop 1,5 uur (€ 125,-) 

 

 

 

toneel 

Dit zijn de namen (Tommy Wieringa) 

NTGent 

di 24 oktober 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Luc Perceval maakte een enscenering van Tommy Wieringa's 'Dit zijn de namen'. Een groep 

vluchtelingen probeert een stad te bereiken. In een bijna schokkende eenvoud vertelt ‘Dit zijn de 

namen’ het verhaal van verloren mensen. 

 

voor wie: bovenbouw 

vak: Nederlands, Maatschappijleer 

NT Gent maakt lespakket 



 

 

theatercollege 

Maarten van Rossem 

theaterlezing 

di 31 oktober 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Maarten van Rossem analyseert en fileert met onderkoelde humor en een enorme feitenkennis 

historische en actuele, krankzinnige en bedroevende (politieke) gebeurtenissen. 

 

voor wie; bovenbouw 

vak: Geschiedenis 

geen educatiepakket, voorstelling kan wel tegen jongerentarief worden bezocht à € 14,- 

 

 

 

toneel 

Toneelgroep Oostpool 

iHo 

za 18 november 19.30 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

De zeventigjarige Gus Marcantonio denkt dat hij lijdt aan Alzheimer, maar in feite herkent hij zich 

niet meer in de wereld. Alleen de dood lijkt hem nog zinvol. 

Ontroerend familiedrama in verwarrende tijden. Met Hans Dagelet. 

 

voor wie: bovenbouw HAVO/VWO 

vak: Drama 

uitgebreid pakket (inleidende film, lesbrief, programmaboek, ckv-pakket), eventueel is ook een 

bezoek van een dramaturg aan school mogelijk: kosten in overleg met Oostpool 

 

 

 

dans 

Ibérica de Danza  

Carmen vs Carmen 

vr 24 november 20.00 Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Het internationaal geroemde Ibérica de Danza steekt op fenomenale wijze het Spaanse 

danscultuurgoed in een moderne jas. Een zinderende productie vol zuidelijk temperament op muziek 

van Bizet en Albéniz. 

 

voor wie: bovenbouw HAVO/ VWO 

vak: Spaans, Muziek 

geen educatiepakket, voorstelling kan wel tegen jongerentarief worden bezocht à € 14,- 

 



 

theatercollege 

Het Geheim van de Meester - Jasper Krabbé 

di 28 november Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Jasper Krabbé en zijn topexperts ontrafelen de geheimen van Nederlands grootste schilders. 

Een bevlogen kunstenaar en kunstliefhebber die aanstekelijk kan vertellen! 

 

voor wie: bovenbouw VMBO/HAVO/VWO 

vak: Kunst algemeen, Kunst Praktijk Beeldend Vormen 

geen educatiepakket, voorstelling kan wel tegen jongerentarief worden bezocht à € 14,- 

 

 

toneel 

Het Achterhuis - Anne van der Burg, Hajo Bruins, Oda Spelbos e.a. 

wo 29 november 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Nieuwe bewerking van het dagboek van Anne Frank door Ilja Leonard Pfeijffer. Hoe beïnvloedt het 

benauwende leven op een onderduikadres een opgroeiend meisje? Angst liefde hoop en wanhoop in 

een oorlogsgebied, waar dan ook. Regie Johan Doesburg. 

 

voor wie: bovenbouw  (vanaf Havo 3 / VWO) 

vak: Geschiedenis, Nederlands 

lesbrief 

 

 

dans 

Nederlands Dans Theater 1 - Side A: Split into One 

za 9 december 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

In de drie wereldpremières in ‘Split into One’ komen de kracht en schoonheid van pure beweging 

samen.  NDT besluit het programma mat gloednieuw werk van choreografenduo León  &  Lightfoot. 

 

voor wie: bovenbouw 

geen educatiepakket, voorstelling kan wel tegen jongerentarief worden bezocht à € 14,- 

 

 

toneel 

Terror - Jeroen Spitzenberger, Johanna ter Steege en Clairy Polak e.a. 

za 16 december 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Bloedspannende rechtszaak met het publiek in de rol van jury. 

 

voor wie: bovenbouw HAVO/VWO 

vak: Maatschappijleer, Drama 



geen educatiepakket, voorstelling kan wel tegen jongerentarief worden bezocht à € 14,- 

muziektheater 

Beauty en het beest  8+ 

Maas theater en dans 

vr 12 januari 19.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Een muzikaal theaterspektakel over een dapper meisje en een verwende prins, met twee jaloerse 

zussen, grappige bediendes, spetterende goocheltrucs en een zingend bos. 

 

voor wie: onderbouw, bovenbouw 

vak: Drama, Muziek 

uitgebreid lespakket, audities voor meespelende jongeren 8-16 jaar. 

 

 

 

 

 

dans 

Scapino Ballet - Scala 

wo 24 en do 25 januari 20.00 uur ‘Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

‘Scala’ is het spannende vervolg op de baroksensatie ‘Pearl’ uit 2013. Choreograaf Ed Wubbe creëert 

opnieuw een dansdrama in de extravagante sfeer van de barok. Met live muziek door 

Combattimento (Vivaldi en Händel) en twee operazangers. 

 

voor wie: bovenbouw 

vak: Drama, Muziek 

lesbrief, workshop repertoire €210 (ex reiskosten),  lezing op school 60 min €150, 90 min €180 (ex 

reiskosten) 

 

 

 

toneel 

Het Zuidelijk Toneel - King Lear 

di 30 januari 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Regisseur Simon De Vos legt Shakespeares magistrale ‘King Lear’ van rond 1600 naast de situatie van 

de Europese Unie anno 2017. Koning Lear wil zijn Rijk verdelen, maar kan het niet meer opnemen 

tegen een jonge generatie die de legitimiteit van zijn Rijk telkens in twijfel trekt. 

Tien acteurs, krachtige beeldtaal en een enorme energie die van het toneel afspat! 

 

voor wie: bovenbouw 

vak: Engels, Maatschappijleer, Filosofie, Drama, Kunst 

uitgebreid pakket: ism HETPALEIS Antwerpen wordt digitaal platform ontwikkeld waar 

docenten/leerlingen zelf materiaal kunnen vinden, er is ook een  workshop mogelijk 



Meer info is beschikbaar. 

toneel 

Toneelgroep Amsterdam - De andere stem 

di 13 februari 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

'De andere stem’ is het antwoord op 'La voix humaine', het beroemde werk van Jean Cocteau waarin 

de telefoon een genadeloze rol speelt. In ‘La voix humaine’ voert de vrouw het gesprek. In 'De 

andere stem' laat Ramsey Nasr de man aan het woord. Boeiende monoloog. 

 

voor wie: bovenbouw HAVO 5/ VWO4+ 

vak: Drama, Filosofie, Kunstvakken 

workshop: uitgebreide info volgt eind mei 

 

 

 

 

toneel 

Het Zuidelijk Toneel - Marx 

do 22 februari 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Jan Decleir, een van de grootste acteurs van de Lage Landen, kruipt in de huid van Karl Marx, die een 

grote stempel op de wereldgeschiedenis drukte. Hij werd vervloekt en aanbeden.  

 

voor wie: bovenbouw HAVO/VWO 

vak: Geschiedenis, Filosofie, Drama 

Stefaan van Brabandt (theatermaker, filosoof en schrijver van Marx) kan een workshop geven 

(eventueel 's middags, op de dag van de voorstelling) 

Meer info is beschikbaar. 

 

 

 

 

 

 

theatercollege 

Femke Halsema - Een vrij land 

di 13 maart 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Nederland is een land op drift, een onzekere natie. Als we de pessimisten mogen geloven wordt onze 

nationale identiteit bedreigd door moslims, Europa en linkse ‘Gutmenschen’. Klopt dat? Nee, zegt 

Femke Halsema. 

 

voor wie: bovenbouw 

vak: Filosofie, Maatschappijleer 

geen educatiepakket, voorstelling kan wel tegen jongerentarief worden bezocht à € 14,- 



 

dans 

Conny Janssen Danst 

INSIDE OUT 

do 15 maart 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Het lovend ontvangen en voor een Zwaan genomineerde ‘INSIDE OUT’ van Conny Janssen Danst 

komt terug! Behalve een avontuurlijk dansersensemble stelde Conny Janssen ook een verrassend 

muzikaal team samen. Met singer-songwriter iET en gitarist Budy Mokongita. 

 

voor wie: bovenbouw Havo/VWO 

vak: Muziek, Dans, Drama 

workshop op maat €275,- virtuele tour met lesbrief & filmpjes, meet and greet, studiobezoek 

 

 

 

show 

Jakop Ahlbom - Innenschau 

di 27 maart 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

In de surrealistische thriller ‘Innenschau’ raken de levens van een verpleegkundige, een stalker en 

een ontslagen bankmedewerker onlosmakelijk met elkaar verbonden.  

Surrealistisch, abstract, zeer beeldend en raadselachtig. 

 

voor wie: 5 HAVO/VWO  

vak: Kunst Algemeen 

lesbrief (gratis), workshop van 1,5 uur (max. 28 leerlingen, € 175,-) 

 

 

 

 

 

toneel 

Toneelgroep Maastricht -  La Superba (Ilja Leonard Pfeijffer) 

vr 30 maart 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Een verliefde schrijver dwaalt door de labyrintische stegen van Genua, die een kleurrijk scala aan 

bewoners herbergen: de alcoholist, de rozenverkoper, de illegaal. Allen zijn op zoek naar een mooier 

en beter leven. Een weergaloze theatrale reis verrijkt met live- muziek. 

 

voor wie: bovenbouw 

vak: Nederlands, Drama 

lespakket 

 

 



 

 

opera 

Opera2Day - Hamlet 

di 3 april 19.30 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

OPERA2DAY maakt een compacte versie van Shakespeare’s meesterwerk Hamlet en dringt met een 

mix van opera en film diep door tot Hamlets geesteswereld. De muziek is van de Franse componist 

Ambroise Thomas. 

 

voor wie: onderbouw 

vak: Drama, Engels, Frans, Kunst 

uitgebreid pakket 

 

 

 

 

toneel 

Toneelgroep Oostpool - Robin Hood 

wo 4 april 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

‘What’s in a fairy tale?!’ In deze versie van Robin Hood wordt de maatschappij onder de loep 

genomen. We stellen ons Robin Hood anno nu voor. Hij vraagt zich af waar het ‘m ooit om begon. 

 

voor wie: bovenbouw 

vak: Drama, Engels 

uitgebreid pakket (inleidende film, lesbrief, programmaboek, ckv-pakket) 

 

 

 

 

 

toneel 

Theater Utrecht – Platonov 

za 28 april 20:00 Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

Platonov is Tjechovs meest onstuimige werk. Een hartverscheurend eerlijk stuk over menselijke 

misverstanden en de kracht van de liefde. 

 

voor wie: bovenbouw HAVO/ VWO 

vak: Drama, Kunst, Nederlands 

lesbrief en workshop 

 

 

 



 

dans 

Nederlands Dans Theater 2 - Sum Thoughts 

vr 11 mei 20.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

‘Sum Thoughts’ is een rijke schakering van lyrische tot experimentele dans, door nieuw en gevestigd 

talent. De jonge dansers van NDT 2 worden in dit programma blootgesteld aan een veelvoud aan 

danstalen. Met o.a. werk van choreografenduo Lightfoot en León. 

 

voor wie: bovenbouw HAVO/VWO 

geen educatiepakket, voorstelling kan wel tegen jongerentarief worden bezocht à € 14,- 

 

 

 

 

dans 

ISH & De Junior company van het Nationale Ballet - Narnia 

vr 18 mei 19.00 uur Stadsschouwburg Theaterzaal 

 

‘Narnia: de leeuw, de heks en de kleerkast’ is een spannende ontmoeting tussen ballet, hiphop en 

andere dansvormen. Vier kinderen belanden via een kledingkast in de sprookjesachtige wereld van 

Narnia en raken betrokken bij een strijd tussen goed en kwaad. Hiphop en klassiek ballet! 

 

voor wie: onderbouw (VMBO-T, HAVO/ VWO) 

meer info voor scholen op website:   

http://www.operaballet.nl/nl/ballet/gezelschap/junior-company/meer-over-narnia 


