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Netwerk Jeugdpodiumkunsten Gelderland
AANBOD SCHOOLVOORSTELLINGEN
Groep 5-6-7-8
Introdans

CARMEN
Doelgroep: Groep 3 t/m 8 (ook speciaal onderwijs)
Locatie:
In het theater
Periode:
Nog 1 vrije datum:
		
31-1-2023 Stadsschouwburg Nijmegen
		
(max. 2 x 600 leerlingen beschikbaar)
Contact:
www.introdans.nl/programma/carmen
		annemieke.vervoort@introdans.nl
Choreograaf Gustavo Ramirez Sansano verblijdt ons met
zijn bejubelde Carmen, een gepassioneerde mengeling van
moderne dans, flamenco en paso doble. Picasso’s werk is
inspiratiebron voor deze groots bezette theatrale jeugden familievoorstelling voor iedereen vanaf 6 jaar en ouder.
De schoolvoorstelling Carmen gaat vergezeld van een uitgebreid digitaal programma voor in de klas (voor en na de
voorstelling) en live hosting door een docent van Introdans.

Toneelgroep Oostpool, Theater Sonnevanck en
Theater a/d Rijn, aangesloten bij De Nieuwe Oost

10+ KLASSENVOORSTELLING
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
Contact:

Groep 7, 8
Klaslokaal
maart-april 2023
sara@toneelgroepoostpool.nl / bemiddeling@sonnevanck.nl

In dit recent ontwikkelde project werken drie toonaangevende organisaties samen richting een klassenvoorstelling voor de leeftijd 10+ door jonge theatermakers: mensen die
een vurige noodzaak voelen om voor kinderen te werken en met hun scherpe blik de
tijdsgeest als geen ander weten te vangen.
De locatie van een klaslokaal zorgt voor intiem en direct theater, bloedeerlijk en
dicht op de huid. Daarnaast biedt het klaslokaal mogelijkheden tot het houden van een
veilig nagesprek; in de context van eigen klas en klasgenoten kunnen kinderen samen met
acteurs doorpraten over de inhoud van de aangeboden onderwerpen. Deze reflectie op
de voorstelling werkt verdiepend en bevordert de verbinding met hun persoonlijke leven.

Beeld: Bo ten Broeke

Theater Sonnevanck

DE KLEINE BERENJACHT
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
Contact:

Speciaal onderwijs - ZML/EMB
In het klaslokaal
Het hele jaar, op aanvraag
bemiddeling@sonnevanck.nl / www.sonnevanck.nl

Een actrice vertelt, speelt en zingt het spannende verhaal van een kind en haar hond die samen
op berenjacht gaan. Een voorstelling over moedig zijn, samen dwars door de modder en de
sneeuwstorm sjouwen, over óvermoedig zijn en samen lekker bang zijn onder de dekens.
Theater Sonnevanck

LIEGEBEESTEN
(EEN WAARGEBEURD VERHAAL)
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
Contact:

Groep 4, 5, 6
In het theater
5 februari t/m 19 maart 2023
bemiddeling@sonnevanck.nl / www.sonnevanck.nl

Noa hoort zijn ouders praten over een zusje, maar hij heeft helemaal geen zusje. Zijn
ouders liegen! Als hij op zoek gaat en allerlei wonderlijke wezens en maffe figuren
tegenkomt, besluit hij om zelf alleen de waarheid te spreken. Of heb je zo nu en dan
een leugentje nodig om je doel te bereiken? Een opzwepende, muzikale voorstelling over
een dapper kind op zoek naar de waarheid in een wereld waarin niets is wat het lijkt.
Theater Sonnevanck

WAKKERLAND
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
Contact:

Groep 5, 6
In het speellokaal, bibliotheek, cultuurhuis, toneel op toneel
Het hele jaar, op aanvraag
bemiddeling@sonnevanck.nl / www.sonnevanck.nl

Een spannende luistervoorstelling waar je middenin zit. Een modern sprookje over een
dromerig en moedig kind dat strijdt voor de natuur. In het decor vol visuele verrassingen
luister je via een koptelefoon naar een spannend, theatraal hoorspel waarin Wakkerland
tot leven komt.

De Werf (via Theaterschip Talentontwikkeling)

HET KANSRIJK
Doelgroep: PO bovenbouw
Locatie:
Een erfgoedlocatie in Apeldoorn
Periode:
September 2022
Contact:
https://theaterschip.nl/evenementen/de-werf-het-kansrijk/
		verkoop@theaterschip.nl
Het Kansrijk is een muzikale voorstelling over kansenongelijkheid. Maakt het uit waar je
wieg staat en wat zijn de consequenties daarvan? Hoe maakbaar is het leven? Is het zo dat
arbeid loont? In deze buitenvoorstelling wordt een groot spel gespeeld, dus laten we spelen!
Opdat de beste winnen mag.

Theatergroep Maanlanders

BAMBI, EEN THEATERCONCERT VOOR
STOERE STUNTELAARS
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
Contact:

Groep 5 t/m 8
Op school in de klas
Mei en juni 2023
www.maanlanders.nl / tgmaanlanders@gmail.com

Een voorstelling over opgroeien en alle mijlpalen die daarin passeren. Leren lopen met vallen en opstaan, de wereld ontdekken, vrienden maken, gevaren leren zien, groot verdriet
meemaken, verliefd worden en gaan staan voor waar je in gelooft. Juist op school en in de
ontmoeting met anderen ontwikkelen leerlingen inzicht in hun eigen identiteit. Met Bambi
pakt Maanlanders een klassiek, herkenbaar verhaal om op speelse wijze deze ontwikkeling
zichtbaar en vooral ook bespreekbaar te maken.

Phion

CONCERT VOOR RAFIQ
Doelgroep:
Locatie:
Periode:
		
		
Contact:

Groep 5 t/m 8 (ook speciaal onderwijs)
In het theater
2-6-2023 Musis Arnhem, 7-6-2023 De Vereeniging Nijmegen,
8-6-2023 Hanzehof Zutphen, 13-6-2023 Orpheus Apeldoorn,
14-6-2023 Amphion Doetinchem
www.phion.nl/rafiq / educatie@phion.nl

Wegens groot succes organiseert Phion weer een interactief concert voor groep
5 t/m 8. Alles wat niet gebruikelijk is tijdens een klassiek concert, mag nu juist wel.
Zingen, dansen, een regenkoor maken, drummen op je lichaam… Sterker nog: al
deze actie wordt juist aangemoedigd! Samen met het orkest en verteller Eric
Robillard zingen de leerlingen het ontroerende en spannende verhaal over de
elfjarige Rafiq die als vluchteling alleen naar Nederland komt.

