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Over 
Theater De Krakeling is hét theater waar jeugd en jongeren kunnen genieten van 
inspirerende en overweldigende theatervoorstellingen. Ons streven is om alle 
jongeren uit Amsterdam en omgeving mee te geven dat theater verrijkt; het geeft 
ruimte voor verbeelding, verwondering, inleving en een open blik op de wereld.

Educatie
Bij elk voorstellingsbezoek in schoolverband bieden wij twee verdiepende work-
shops aan. Eén voorafgaand aan het voorstellingsbezoek en één erna.
De leerlingen spelen toneel, dansen, filosoferen, presenteren en worden aan het 
denken gezet over theater en (de thema’s uit) de voorstelling. 
De focus bij de eerste les ligt vooral in het nieuwsgierig maken naar hetgeen zij 
gaan zien in het theater. 
In de workshop na de voorstelling richten we ons op de reflectie. Wat heb je 
gezien? En wat deed dat met je? Hierin ontdekt elke leerling hoe hij/zij zich ver-
houdt tot (de thema’s uit) de voorstelling.  Alle ervaringen en meningen mogen er 
zijn. Juist het gesprek hierover maakt een reflecterende workshop zo interessant 
en waardevol.

Op aanvraag is er tevens een nagesprek mogelijk met de makers en/of acteurs van 
de voorstelling.  

Alle workshops worden gegeven door ervaren theater- en/of dansdocenten. 
Een workshop kan plaatsvinden op school of in de workshopruimte in ons theater.

Kosten: 
Omdat we omkaderende workshops zo belangrijk vinden proberen we de kosten 
zo laag mogelijk te houden. 
In deze aanbodbrochure is per voorstelling te vinden wat de totaalprijs per leer-
ling is voor workshops incl. toegangskaartje.
Eén workshop kost 7,50 per leerling, twee workshops kosten 10,00 per leerling.
Duur van de workshops is in overleg.

Losse projecten
Onze theater- en dansdocenten zijn ook in te zetten bij losse projecten/ workshops 
op school. Neem gerust contact met ons op.

2
terug naar inhoudsopgave

Contact
Loes van der Staak, Hiske Dijkstra & Anoma Ortelee 
educatie@krakeling.nl 
020-6253284 
www.krakeling.nl/scholen
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(W)RAP 
MY HIJAB
Studio 52nd

De Hijab. De discussie en de vooroordelen 
er omheen spelen om de zoveel tijd weer op. 
Dragen of niet dragen is de vraag waarop 
meiden al jong een antwoord moeten geven. 
Wat je ook kiest, iedereen vindt er wat van: 
je broer, je feministische mentor, de tramcon-
ducteur en je klasgenoten. 

Over de keuze voor dragen of 
toch niet.  

Meiden tussen 15 en 18 jaar uit Amsterdam 
schrijven over hun keuze en overwegingen 
rond de hijab. En over de meningen waarop ze, 
vaak ongevraagd, worden getrakteerd.

Geïnspireerd door de Amerikaanse moslima 
Mona Haydar, die hijabdraagsters over de 
hele wereld verenigt met haar catchy rap-
song Hijabi vragen wij jonge moslima’s uit 
Amsterdam hun eigen rap te maken. 
In samenwerking met een islamitische rapper, 
spoken word artist of zangeres schrijven 
we nummers met de meiden, die we met hen 
opnemen in een muziekstudio. 

Duur: 60 minuten
VO klas 3 t/m 6
Capaciteit: max. 60 
bezoekers (toneel op toneel)

Educatie
Naast de omkaderende work-
shops is er voor deze voorstelling 
een lesbrief ontwikkeld.
Met deze lesbrief, ontwikkeld 
door Studio 52nd, kunnen 
docenten de leerlingen op school 
al voorbereiden op (thema’s uit) 
de voorstelling.

Credits
Regie: Khadija Massaoudi
Dramaturgie: 
Saar van den Berghe
Spel: Nora Akachar en 
Asma el Mouden
Tekst: Jonge moslima’s uit 
Amsterdam Oost, West en Zuid 
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Reserveren

Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 12,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
ma 11 okt 13:30

13+

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20W%28RAP%29%20MY%20HIJAB


REVOLT
YOU’RE NEVER TOO YOUNG TO MAKE A 
CHANGE
Maas theater en dans

Danstheatervoorstelling over opstand, peer 
pressure en protesteren. Over kritisch blijven 
nadenken versus jezelf verschuilen achter de 
groep. Wil jij impact hebben op de wereld en 
invloed op je eigen toekomst? Verandering 
begint bij jezelf en elke grote beweging is 
klein begonnen. 

Durf jij op te komen voor je 
mening? Ga je de straat op 
voor jouw idealen?

REVOLT is een wake-up-call, een oproep aan 
jonge mensen om hun stem te laten horen en 
een verschil te maken. 

In de voorstelling mixt choreograaf en 
theatermaker Cecilia Moisio persoonlijke 
verhalen, kwetsbaarheid, humor en ernst met 
performance, (muziek)theater, video en dans. 
Een voorstelling die je even door elkaar 
rammelt. Eerder maakte Moisio Victory bij 
Maas en won daarmee de Prijs van de 
Nederlandse Dansdagen Jong Publiek. 

Duur: 70 minuten
VO klas 2 t/m 6

Educatie
Bij deze voorstelling bieden we 
twee omkaderende workshops 
aan gegeven door dansdocent-
en van MAAStd in samenwerking 
met een activistische jongere.
In deze workshops onderzoek-
en we waar we ons persoonlijk 
hard voor willen maken. We 
filteren de boodschap totdat 
uiteindelijk alleen de noodzake-
lijke woorden nog overblijven. 
Een minimaal aantal woorden 
met maximale zeggingskracht. 
Samen zoeken we de juiste 
bewegingen om de taal fysiek 
kracht bij te zetten. Hoe spreek je 
jezelf niet alleen uit met je stem, 
maar ook met je lichaam? 

Credits
Concept, choreografie, regie: 
Cecilia Moisio
Performance: Yulia Kalinchenko, 
Serano Pinas, Katarzyna Sitarz 
e.a. 
Tekst: Eva Maria de Wit
Licht / videodesign: 
Mark Thewessen
Muziek: Joni Vanhanen, Marlon 
Penn
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
wo 27 & do 28 okt 19:30

13+

Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 13,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20REVOLT


Fok me 
hokje
Studio 52nd

In de voorstelling hoor je teksten die jongeren 
schreven over hun genderidentiteit en sek-
suele oriëntatie. Hoe het is om uit de kast te 
komen, of er liever in te blijven. Maar ook over 
wat er zo moeilijk is aan het accepteren van 
verschillen.  

Een voorstelling over gender 
en seksuele oriëntatie. 

Studio 52nd heet je welkom in het dierenrijk, 
waar mannelijke flamingostellen andermans 
eieren uitbroeden en de anemoonvisman-
netjes in vrouwtjes veranderen. Waar geen 
hokjes zijn en niemand ooit van homo, hetero 
of trans heeft gehoord. Alleen de mensensoort 
zet elkaar vast in hokjes. En kom je uit je hokje, 
dan ben je in gevaar.

Educatie
In de twee omkaderende work-
shops gaan we in op ‘hokjes 
denken’. 
Waarom doen we dat eigenlijk? 
Hebben we er iets aan? Of zit het 
ons eigenlijk in de weg? In welk 
hokje heb jij jezelf geplaatst? Of, 
in welk hokje zou jij je het liefst 
plaatsen?
Deze en nog meer hokjesvragen 
komen aan bod in de workshops 
waarin we vooral ook actief aan 
de slag zullen zijn.

Credits
Regie: Gable Roelofsen
Dramaturgie: 
Saar Vandenberghe
Artistiek advies: Romy Roelofsen
Spel: Dionisio Matias, Diederik 
Kreike, Smita James
Tekst: Jongeren uit het GSA 
Netwerk en uit Amsterdam Oost 
Conceptadvies: Bram Jansen
Lichtontwerp: Ellen Knops
Geluidsontwerp: George Dhauw 
Choreografie: 
Winston Ricardo Arnon
Kostuumontwerp: Kevin Pieterse
Decorontwerp: Davy van Gerven

Duur: 60 minuten
VO klas 2 t/m 6
Capaciteit: 1 klas (geldt alleen voor 19:30)
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
di 23 nov 13:30, 19:30

13+

Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 12,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Fok%20me%20hokje


Daddy
Een ontmoeting en een afscheid 
DOX

Een puberdochter en haar vader beleven 
samen een uur waarin ze huilen, lachen, 
muziek maken, ruziemaken, zwijgend roken, 
zingen en dansen. Ze houden van elkaar én 
haten elkaar. Alles moet gezegd nu het nog 
kan. Wat nemen ze elkaar kwalijk en wat 
hebben ze van elkaar geleerd? 

Samen beleven ze een 
ontmoeting en nemen ze 
afscheid. 

Iedere ouder en ieder kind stelt zichzelf vroeg 
of laat de vraag: Wat heb je van je ouder(s) 
geleerd wat je nooit meer zal vergeten.  Zij 
heeft haar vader al lang niet meer gezien 
en nu is hij ziek. Hij zal ook niet meer beter 
worden. Daddy is een nieuwe taboedoorbre-
kende voorstelling van regisseur Timothy de 
Gilde en toneelschrijver Magne van den Berg.  
Een persoonlijk en kwetsbaar verhaal vol 
dans, muziek, krachtige taal en grote emoties, 
maar ook met liefde en humor. 

Educatie
Daddy zit dicht op de huid van 
de leerlingen en verdient daar-
om een goede inleiding. Naast de 
twee omkaderende workshops 
biedt DOX de inleiding in de 
vorm van een digitale educatie 
pagina die leerlingen interactief 
voorbereid op hun bezoek aan 
de voorstelling. De leerlingen 
worden hier ondergedompeld in 
de wereld van Daddy. Van een 
intro filmpje over de voorstelling 
tot een handige ‘wist je dat’ we-
gwijzer met artikelen, filmpjes en 
podcasts. Maar ook een doe het 
zelf plek die leerlingen aan het 
werk zet door middel van een 
tutorial en een quiz. Materiaal 
waarmee leerlingen op school al 
op een speelse manier worden 
uitgedaagd om na te denken 
over hun eigen relatie met hun 
ouder(s). 

Credits
Regie: Timothy de Gilde 
Tekst: Magne van den Berg 
Spel & dans: Ayisha Siddiqi, 
Mike Libanon en Jinko Adams
Muzikant & componist: 
Michelle Samba 

Duur: 60 minuten
VO klas 3 t/m 6
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Reserveren
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Wanneer?
wo 24 & do 25 nov 19:30

14+

Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 13,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Daddy


Liefde en 
dan
Danstheater AYA

Liefde is vaak een rommeltje. Terwijl we zó 
graag willen geloven in het romantische 
verhaal. Want het is pas echte liefde als alles 
vanzelf gaat. Zonder dat je je best hoeft te 
doen, of dat het pijn doet, toch? Hmm, wakker 
worden!

Liefde is waanzinnig, maar 
ook totaal verwarrend.

Je hoofd loopt om en je leven ligt overhoop. 
En die verwachtingen over samen ‘nog lang 
en gelukkig’ staren naar een ondergaande 
zon? Vergeet het. Liefde is hard werken. En 
liefde betekent ook bang zijn. Bang om je 
kwetsbaar op te stellen of om jezelf helemaal 
te verliezen in iemand. En toch moet je er niet 
voor terugschrikken, want liefde is ook het 
mooiste wat er is. 

Duur: 60 minuten
VO klas 1 t/m 6

Educatie
Naast de twee omkaderende 
workshops is er bij voorstellingen 
van AYA altijd online les-
materiaal beschikbaar. 
Dit materiaal bestaat uit 
een lesbrief, aangevuld met 
film- en beeldmateriaal. Met 
achtergrondinformatie over de 
voorstelling, over de makers en 
spelers, de thema’s die aan de 
orde komen en bijvoorbeeld 
opnames uit het repetitielokaal. 
Het materiaal bevat opdrachten 
voor in de les als voorbereiding 
op het voorstellingsbezoek.

Credits
Choreografie: Anne Suurendonk
Cast: vijf dansers en één 
muzikant
Componist/performer: 
Tom van Wee
Licht: Erik van Raalte
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
wo 1 & do 2 dec 19:30

12+

Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 13,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Liefde%20en%20dan


PERRY
Tafel van Vijf

Wie ben jij? Op school, thuis en in je vrije 
tijd? Veel van wat je van jezelf zelf laat zien 
wordt beïnvloed door meningen van anderen. 
Geaardheid, huidskleur en afkomst kunnen 
zomaar een reden zijn om in een hokje te 
worden geplaatst. 

Hoe zou het zijn als je jezelf 
kunt zijn zonder dat anderen 
daar iets van vinden?

Precies dát onderzoekt danser en maker Perry 
Gits in de muziek- en dansvoorstelling PERRY.

Zelfexpressie is de rode draad in deze voor-
stelling, waarin Perry je mee neemt op zijn 
persoonlijke reis door tijd, dimensies, rituelen 
en tradities naar misschien wel een nieuwe 
identiteit. Zelfgekozen en buiten regels, 
normen, verwachtingen of vooroordelen van 
anderen om. Herken je jezelf of juist niet?  
Samen met een 4-koppige swingende live 
band danst hij in een mix van rock, soul, trap 
en techno zijn eigen weg naar vrijheid.

Duur: 45 minuten 
Energizer: 30 minuten
Rondleiding: 60 minuten
Nagesprek: 15 minuten
VO klas 1 t/m 6

Educatie
Met deze voorstelling reist de 
foto-expo Wie ben jij? van het 
Rijksmuseum mee, het resultaat 
van hun jaarlijkse fotowedstrijd 
voor jongeren van het VO en 
MBO. Dit heeft geleid tot intieme 
fotoseries met persoonlijke 
verhalen. De tentoonstelling is 
te zien in Theater De Krakeling. 
Er is tevens een nagesprek direct 
na de voorstelling.

Credits
Maker en danser: Perry Gits
Eindregie: Dionne Verwey 
Saxofoon, basklarinet, keys: 
Floris van de Vlugt 
Gitaar: Rory Ronde 
Percussie: Jasper Goedman
& Yariv Vroom 
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Prijs middagvoorstelling: € 236,25 
per groep van 14 leerlingen en één 
begeleider.
Prijs avondvoorstelling:  € 12,50 p.p.

Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
ma 6 t/m vr 10 dec 14:00 
do 9 dec 19:30
ma 13 & di 14 dec 14:00

12+

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20PERRY


Zus van
NTjong

Een muzikale en energieke voorstelling over 
daadkracht en spijt. Over een zus die op-
stond tegen onrecht en een andere zus die dat 
niet durfde en daar nog steeds last van heeft.   

De meest onbekende zus ter 
wereld.

Ze leefde in de schaduw van haar heldhaftige 
en wereldberoemde zus Antigone en haar 
eigenwijze broers. Nu ze alleen staat, beseft 
ze dat zijzelf nooit iets groots of memorabels 
heeft gedaan en vraagt zich af hoe erg dat 
is. Helden zijn mensen die dingen doen, niet 
mensen die dingen laten. Ze is bijna 3000 jaar 
stil geweest en nu doet ze haar verhaal. Nu 
vertelt zij, wenst zij, droomt zij en confronteert 
ze haar verleden.

Duur: 75 minuten
VO klas 3 t/m 6
Locatie: De Witte Ruimte 
(Theater De Krakeling)
Capaciteit: 1 klas per voorstelling

Educatie
Kijk eens naar je vader
Je moeder
Je broertje
Of... je zus
Op wie lijk je het meest?
Welke eigenschap zou je van hun 
willen hebben?
en welke absoluut niet?
In de workshops omkaderend 
aan de voorstelling staan de 
leerlingen stil bij hun eigen 
gezien. Welke dromen hebben 
je ouders, broets of zussen en/of 
vrienden voor jou? Zijn dromen 
en verwachting het zelfde? En 
kan je ook te groots dromen?

Credits
Regie: Belle van Heerikhuizen 
Spel: Yela de Koning & muzikant
Tekst: Lot Vekemans 
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
wo 26 t/m vr 28 jan 19:30

14+

Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 12,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Zus%20van


Arturo
Poldertheater

Een verhaal over macht, manipulatie en fake 
news verteld als een spannende maffiafilm.

Arturo, een gewone jongen 
uit Chicago, wil de machtig-
ste man van de stad worden.

Verder dan wat kleine criminele activiteiten 
kwam hij nog niet. Hij ziet zijn kans als hij 
erachter komt dat degene die nú de macht 
heeft, gemakkelijk te chanteren is. Stap voor 
stap dringt hij door in het steeds bloederiger 
hart van de macht. 

De voorstelling laat zien hoe populisme werkt 
en hoe het volk altijd de kans heeft om in te 
grijpen. Tot het te laat is.

Een voorstelling door de jonge spelers van 
Poldertheater over een ver-van-je-bed-show 
van dichtbij meemaken en de kracht van het 
laten horen van je stem, gebaseerd op het 
toneelstuk waarin Bertolt Brecht de opkomst 
van Hitler beschreef. “Sta op met mij. Als je het 
gevoel hebt dat je niet wordt gezien. Dat er 
iets niet klopt. Vandaag beginnen we. 
Hier.”

Duur: 60 minuten
VO klas 1 t/m 6

Educatie
Deze voorstelling is alleen 
te boeken in combinatie met 
omkaderende educatie. Dit kan 
variëren van een 1,5 uur duren-
de workshop op school voor de 
voorstelling tot een langere serie 
wokshops op school voor en na 
de voorstelling. Dit gaat altijd in 
goed overleg.

Nagesprek (wanneer dit niet in 
de afgesproken lessenreeks zit) 
eventueel op aanvraag mogelijk 
in het theater.

Kosten voor de omkaderende 
educatie zijn dus nog, in overleg, 
te bepalen.

Credits
Spel: Mohamed Abd El Ha-
feez, Joshua van Aken, Nancy 
Boutros, Donna Brasser, Justin 
Kuijper, Julia Llewellyn Hjal-
marsson, Rosalina Martinez 
Pinales, Lot van Oekel, Eva 
Politakis, Dorelia Schraven, Isis 
Suarez, Stevanio Talea, Chayn 
van Westerloo
Regie: Carmen Lamptey
Regie-assistent: Robbie Wallin
Regie filmscènes: Alkan Çöklü
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
ma 31 jan t/m do 3 feb

12+

Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 12,00 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Arturo


Dubbelbloed #2 van choreograaf Wies 
Bloemen is een lichte en humoristische 
ontdekkingsreis waarin grenzeloze dans en 
muziek geen paspoort nodig hebben. 
Ook geen dubbele paspoorten. 

Hoeveel clichés passen er op 
41.526 vierkante meter?

Want Nederland lijkt klein, maar de misver-
standen over elkaar zijn groot. Wie voelt zich 
Hollands? En wat is dat dan? We zijn alle-
maal Nederlanders, maar de een soms toch 
net iets meer dan de ander… 

In de opvolger van het succesvolle Dubbel-
bloed uit 2006 laat beatboxer en performer 
Abdelhadi Baaddi zien hoe is het om als 
Marokkaan in Nederland te leven en om te 
gaan met hardnekkige vooroordelen. Ook van 
je eigen familie. In Dubbelbloed #2 wordt flink 
de draak gestoken met stereotypes.

Vanwege de lockdowns heeft Dubbelbloed 
#2 nog steeds niet kunnen spelen. De voor-
stelling komt terug in 2022.

Duur: 70 minuten
VO klas 1 t/m 6 

Educatie
Naast de twee omkaderende 
workshops is er bij voorstellingen 
van AYA altijd online les-
materiaal beschikbaar. 
Dit materiaal bestaat uit 
een lesbrief, aangevuld met 
film- en beeldmateriaal. Met 
achtergrondinformatie over de 
voorstelling, over de makers en 
spelers, de thema’s die aan de 
orde komen en bijvoorbeeld 
opnames uit het repetitielokaal. 
Het materiaal bevat opdrachten 
voor in de les als voorbereiding 
op het voorstellingsbezoek.

Credits
Regie en choreografie: Wies 
Bloemen 
Dans en spel: Abdelhadi Baaddi 
en tegenspeler 
Decor en licht: Erik van Raalte 
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Dubbel 
bloed #2
Danstheater AYA

12+

Wanneer?
di 8 feb 19:30

Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 12,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Dubbelbloed


Father 
Figure
Lloyd’s Company / Summer Dance  

Tien jaar na Father Father keert Lloyd Maren-
go terug met Father Figure. De originele cast 
met b-boys van wereldklasse (o.a. Menno van 
Gorp, Xisco Ribboch, Mahamadou Gassama) 
en muzikale alleskunner Julio Pimentel keert 
terug en is grotendeels inmiddels zelf vader 
geworden. 

Een mix van explosieve en 
tegelijk ketsbare dans, 
muziek en visuals.  

Waarbij met Father Father de rol van hun 
aanwezige of afwezige vader centraal stond, 
brengt Father Figure een nieuwe dimensie. 
Wat is er veranderd sinds de b-boys zelf vader 
zijn geworden? Wat betekent het om een 
vaderfiguur te zijn? Hoe is de relatie nu met 
hun eigen vader? Marengo heeft de opmerke-
lijke gave om de krachtige en snelle danstaal 
van b-boys te transformeren tot een uiterst 
beheerste en kwetsbare danstheatervorm. 
Hij ontleedt breakdance met een opvallende 
hang naar precisie en beheersing en heeft zo 
een eigen danstaal gecreëerd. Het resultaat is 
een mix van explosieve en tegelijk kwetsbare 
dans, muziek en visuals. 

Duur: 60 minuten
VO klas 3 t/m 6

Educatie
Naast de twee omkaderende 
workshops komt er online les-
materiaal beschikbaar waar-
door de docent al in de klas kan 
beginnen met de leerlingen voor 
te bereiden op de voorstelling. 

Credits
Choreografie en regie: 
Lloyd Marengo
Dans: o.a. Menno van Gorp, 
Xisco Ribboch, Mahamadou 
Gassama
Live muziek: Julio Pimentel
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Wanneer?
wo 9 feb 19:30

Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 13,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Father%20Figure


Snackbar
De Toneelmakerij

Snackbar gaat over een urgent en actueel 
onderwerp dat álle jongeren raakt; elke 
middelbare scholier heeft weleens meege-
maakt dat er grenzen werden overschreden, 
als slachtoffer, aanstichter of toekijker.  

Wanneer sta je op, voor jezelf 
en voor een ander?

Deze voorstelling en de bijbehorende 
educatie moedigen jongeren aan hun eigen 
grenzen aan te geven én die van anderen te 
respecteren. 

Regisseur Timothy de Gilde weet als geen 
ander beladen onderwerpen bespreek-
baar te maken voor jongeren. Snackbar is 
een schurende voorstelling over loyaliteit, 
schaamte en de moed die ervoor nodig is
 om de confrontatie op te zoeken. Hoe is het 
mogelijk dat niemand ingrijpt als grenzen 
overschreden worden? Een pleidooi voor 
opstaan en het doorbreken van de stilte. 

Duur: 75 minuten
VO klas 1 t/m 6
Capaciteit: 1 klas per voorstelling 
(geldt alleen voor 17 & 18 feb)

Educatie
In de twee omkaderende work-
shops oefenen we ons verzet op 
een vieze man of een ranzige 
tante. Wie maakt de meest 
ongemakkelijke scène? Een 
humoristische opmaat naar een 
serieus gesprek over grenzen 
stellen. Naast deze workshops 
is er een voorbereidende lesbrief 
beschikbaar waarin we ingaan 
op grenzen. Want: Om te weten 
waar je grenzen liggen, moet je 
ze ooit zijn gepasseerd. Maar 
wat als anderen dat voor jou 
doen? We schrijven een literaire 
brief aan iemand die ooit onze 
grens overschreed. En vervol-
gens? Verscheuren, verbranden 
of toch een postzegel erop en 
hop, in de brievenbus?

Credits
Tekst: Magne van den Berg
Regie: Timothy de Gilde
Spel: Yamill Jones, Michiel 
Nooter, Roos Bottinga en 
Manouk Pluis
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terug naar inhoudsopgave12+

Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 13,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Wanneer?
do 17 en vr 18 feb 19:30 
wo 13 t/m vr 15 apr 19:30

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Snackbar


Met 
Zonder 
Ballen
Het Laagland

Een transzoon en zijn moeder samen op de 
vloer in een theaterdocumentaire. Centraal 
staat zijn zoektocht naar gender en identiteit 
en haar reactie daarop als moeder. Welke im-
pact heeft ‘worden wie je bent’ op een gezin? 

Met Zonder Ballen geeft 
een ontroerend en hilarisch 
eerlijk beeld.

In de voorstelling zien we een steeds 
helderder wordend kind en een moeder in 
verwarring, omdat ze zijn tempo amper kan 
bijbenen. Een theatrale mix van persoonlijke 
bespiegelingen, schrijnend grappige confron-
taties en informatieve weetjes. Met ruimte 
voor alle misverstanden, zorgen en clichés, 
geeft deze voorstelling een openhartige en 
liefdevolle inkijk in de realiteit van een kind in 
transitie. Herkenbaar voor transkinderen en 
hun ouders, verrijkend voor alle nieuwsgierige 
jongeren en volwassenen. 

De zoon heet Flip Zonne Zuijderland (1998) en 
hij is aankomend filmmaker en performer. De 
moeder is Inez Derksen (1967), artistiek direc-
teur van Het Laagland.

Duur: 60 minuten
VO klas 3 t/m 6

Educatie
Naast de omkaderende twee 
workshops is er een korte docu-
film beschikbaar om met in klas 
te bekijken ter voorbereiding. 
Deze voorstelling is tevens in-
clusief nagesprek in de zaal met 
de spelers Inez Derksen, en haar 
zoon Flip Zonne Zuijderland.

Credits
Concept, idee en spel: Inez Derk-
sen & Flip Zonne Zuijderland 
Regie & dramaturgie: Annelies 
van Wieringen
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terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
ma 14 mrt 19:30

14+

Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 12,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Met%20Zonder%20Ballen


Birds
DOX

Iedereen wil graag meer vrijheid. Minder 
gedoe en minder problemen. Maar vrij zijn en 
je zo voelen is helemaal niet vanzelfsprekend. 
In de voorstelling Birds reflecteert choreo-
graaf Dalton Jansen op zijn jeugd in een 
woongroep. 

Dans, muziek en spoken 
word over het bepalen van je 
eigen levenspad.

Geïnspireerd door zijn eigen verleden voelt 
Dalton Jansen de noodzaak om de omstan-
digheden te onderzoeken die ervoor zorgen 
dat jongeren vast komen te zitten in hun leven 
en in de maatschappij. Met zijn voorstelling 
Birds geeft hij jongeren de kans om over hun 
leven te praten, ruimte te maken voor emoties, 
pijn of juist uit zinnig geluk. Een verhaal over 
de eenzame dwaaltocht van jongeren en de 
pogingen zich daar uit te vechten. Dalton: 
“Opgeven? Dat is nooit een optie. De één moet 
harder vechten dan de ander. Er zijn altijd 
tegenslagen en deze moeten we omzetten in 
iets positiefs, want er is een levenspad voor 
iedereen.” Voor Birds werkt hij samen met 
kwetsbare jongeren uit onder andere een 
gesloten jeugdzorginstelling. Een voorstelling 
over eenzaamheid, machteloosheid én strijd-
lust.

Duur: 60 minuten
VO klas 1 t/m 6

Educatie
Naast de Twee omkaderende 
workshops biedt DOX de inleid-
ing in de vorm van een digitale 
educatie pagina die leerlingen 
interactief voorbereid op hun 
bezoek aan de voorstelling. De 
leerlingen worden hier onderge-
dompeld in de wereld van Birds. 
Van een intro filmpje over de 
voorstelling tot een handige 
‘wist je dat’ wegwijzer met ar-
tikelen, filmpjes en podcasts. Een 
doe het zelf plek die leerlingen 
aan het werk zet en een quiz.

Met een verdiepende workshop 
dans en spoken word gaan 
docenten van DOX met de leer-
lingen aan de slag. Ze worden 
uitgedaagd om na te denken 
over vrijheid. Wat is vrijheid? 
De leerlingen leren hun eigen 
mening te vormen en die mening 
in dans uit te beelden. Afsluitend 
volgt een nagesprek met Dalton 
Jansen en de leerlingen. Het 
gesprek wordt geleid door een 
gespreksleider van DOX.

Credits
Regie: Dalton Jansen
Dans: Jefta Tanate e.a.
Choreografie: Dalton Jansen
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Wanneer?
di 15 & wo 16 mrt 10:30

12+

Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 13,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Birds


Hold Your 
Horses
De Dansers / Theater Strahl Berlin

Een dansconcert over vastpakken en mis-
grijpen. Over het verlangen naar iets tast-
baars onder je vingers (of liever nog, iemand), 
over de kracht en de tederheid daarvan, 
maar ook over de onmacht, verstikking en de 
komische tragiek. 

Hold Your Horses grijpt en 
gooit, glijdt uit, gaat door en 
geeft hoop.

De Dansers creëren een universum dat ge-
regeerd wordt door het oeroude, universeel 
menselijke verlangen om met je lichaam grip 
te krijgen op een grillige wereld. Ze stellen 
zichzelf de vraag wat er verloren gaat 
wanneer aanraking uit het dagelijks leven 
verdwijnt.  
 
De zes performers brengen de thematiek tot 
leven met hun authenticiteit, muzikaliteit en 
kracht in partner- en vloerwerk. Guy Corneille 
stuwt met zijn live muziek de dansers voort en 
creëert muzikale landschappen met rauwe 
gitaarmuziek en melancholische songs.

Educatie
Bij deze voorstelling bieden we 
twee omkaderende workshops 
aan gegeven door enthousiaste 
dansdocenten. De klas wordt 
dus zowel fysiek als mentaal in 
beweging gezet vanuit de 
thema’s uit de voorstelling.

Credits
Choreografie:
Josephine van Rheenen
Live muziek: Guy Corneille
Dansers: Yeli Beurskens, Marie 
Khatib-Shahidi, Liam McCall, 
Youri Peters, Arturo Vargas

Wanneer?
wo 23 & do 24 mrt  19:30
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Duur: 60 minuten
VO klas 3 t/m 6 14+

Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 13,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Hold%20your%20horses


B-BOY
Maas theater en dans

Een theatraal kijkje in het leven van vijf 
b-boys en de wereld van het battelen. 
Een ontmoeting tussen zeer verschillende 
danspersoonlijkheden, die soms met brute 
kracht en dan weer met katachtige behen-
digheid de wetten van de zwaartekracht 
tarten.

Vijf virtuoze dansers verken-
nen hun fysieke grenzen en 
gaan daarbij tot het extreme.

In een aaneenschakeling van spelletjes 
en rituelen zoeken zij de confrontatie met 
zichzelf en met elkaar op. Ze ontleden battle 
codes, delen hun blessureleed en zijn open 
over het oneindige trainen en de onderlinge 
rivaliteit. Ook zijn ze niet bang hun 
ongezouten mening te geven over elkaars 
skills and fails.

Een voorstelling waarin film en theater, het 
echte leven en fictie naadloos in elkaar over-
lopen. In elke stad wordt de crew verrast met 
een guest appearance.

Duur: 60 minuten
VO klas 1 t/m 6

Educatie
In de twee omkaderende work-
shops duiken we in het ontstaan 
van de hiphopcultuur en
ontdekken we de zeggings-
kracht van ons lijf en van onze 
woorden. Samen onderzoeken 
we thema’s als kwetsbaarheid 
en rivaliteit. Om die vervolgens 
in eigen geschreven teksten en 
in beweging te vertalen naar ‘de 
vloer.’

“Dancing is the body talking. You 
can say anything you want.” 
- Mohammed Iro.

MAAStd heeft tevens een online 
magazine ontwikkeld waarin je 
met de klas alles te weten komt 
over de voorstelling, de dansers 
etc.

Credits
Concept, regie: Jolanda Spoel
Dans: Pom Arnold, Kenji Hen-
driks, Tim Jansen, Dietrich Pott, 
Remses Rafaela
Choreografie: Lloyd Marengo, 
Jolanda Spoel, de dansers
Compositie: Marlon Penn
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Wanneer?
di 29 & wo 30 mrt 19:30

12+

Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 13,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20B-BOY


Dans is 
lekker 
ritmisch 
bewegen 
op muziek
Theater Artemis

Met een cast van louter 40-plussers waagt 
Theater Artemis zich voor het eerst aan een 
dansvoorstelling. Een hachelijke onder-
neming. Zeker voor deze jonge doelgroep. We 
zullen ons dan ook zo veel mogelijk proberen 
in te houden. Dat zal niet makkelijk zijn.

Een dansvoorstelling 
waarvoor we ons een beetje 
schamen.

Opgezweept door de aanstekelijke beats van 
Les Trucs, aangevuurd door een flitsend licht-
plan en in swingende outfits zullen we erg ons 
best moeten doen. Een stiekem danspasje is 
toch snel gemaakt. Maar we weten het: we 
stinken, we bewegen onhandig en we zijn ook 
zeker niet sexy! Daarom beloven wij plechtig: 
er zal niet gedanst worden. Erewoord.

Duur: 60 minuten
VO klas 1 t/m 6

Educatie
We bieden twee omkaderende 
workshops waarin we de 
leerlingen nieuwsgierig maken 
naar de voorstelling en met hen 
reflecteren op wat ze gezien 
hebben. Dat er tijdens de work-
shops niet gedanst zal worden is 
geen belofte…

Credits
Regie: Jeste Batelaan
Spel: Elias De Bruyne, Tjebbe 
Roelofs, Esther Snelder
Live muziek: Toben Piel
Kostuums: Liesbet Swings
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Wanneer?
do 31 mrt & vr 1 apr 19:30

12+

Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 13,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Dansen%20is%20lekker%20ritmisch%20bewegen%20op%20muziek


Good Cop
Trailervoorstelling: theater in een 
vrachtwagentrailer
Toneelgroep Oostpool /  Theater Sonnevanck

Een voorstelling over de misverstanden 
rondom mannelijkheid. Het onderzoekt de 
clichés rond man- en vrouwbeelden, bevraagt 
die frames en zoekt naar alternatieven. 

Want wat is dat eigenlijk: 
‘een echte man’? En waarom 
houden we zo aan dat beeld 
vast?

Michael is net afgestudeerd aan de politie-
academie en direct gaat het mis.
Hij is betrokken bij een dodelijk schietincident 
en werkt in afwachting van verder onderzoek 
op de 112 alarmcentrale. Michael heeft zijn 
leven lang geleerd om hard te zijn. Stoer. Pijn 
duwt hij weg. Dus deze fout gaat geen prob-
leem voor hem zijn. Hier lult hij zich gewoon 
uit. Klaar. En die tijd in de meldkamer, die komt 
ie wel door.

Dan belt Luna, een meisje van 15. Ze zit ach-
terin een busje. Ze wordt ontvoerd.
Michael wijkt direct af van het protocol: dit 
meisje gaat hij redden. Hij is namelijk niet 
zomaar een loser op een meldkamer. 

Duur: 60 minuten
VO klas 3 t/m 6

Educatie
In de twee omkaderende work-
shops duiken we in de karakters 
van de personages en filosoferen 
we over mannelijkheid en 
vrouwelijkheid. Want, wat is nou 
eigenlijk echt mannelijk en echt 
vrouwelijk? En waarom hebben 
we deze termen nog nodig?

Credits
Regie en tekst: 
Daniël van Klaveren
Spel: Patsy Kroonenberg, 
Kharim Amier e.a.

Wanneer?
di 5 & wo 6 apr 16.00, 19:30

14+
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Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 12,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Good%20Cop


Straf
BonteHond

Een voorstelling over en met jongeren met een 
taakstraf. Meewerken aan de voorstelling 
is de taakstraf voor deze jongeren, want 
BonteHond is sinds 2021 officieel een taak-
straf locatie. Het script, decor en rolverdeling 
is samen met de jongeren bepaald. Zij vertel-
len hun eigen verhaal op hun eigen manier. 

Wanneer ben je een boefje en 
wanneer een crimineel?

Wat zijn de grenzen van iets écht fout doen? 
En als je eenmaal die grens bent overgegaan, 
kun je dan nog terug? Kun je de consequenties 
van een misstap overzien? En wie bepaalt hoe 
erg het is wat je doet? Is dat een rechter, je 
juf, of je moeder of vader, je vrienden of jijzelf? 
Wat is het verschil tussen een taakstraf en 
achter de tralies?

Een voorstelling over grenzen opzoeken en er 
overgaan. Over de consequenties en impact. 
Over oordelen van anderen en van jezelf. Over 
een tweede kans. Een meeslepend authen-
tiek verhaal over én door jongeren met een 
taakstraf.

Duur: 60 minuten
VO klas 1 / PO groep 7 & 8
Op locatie: milieustraat

Educatie
De voorstelling is al een unieke 
beleving, maar krijgt door de 
twee omkaderende workshops 
nog meer diepte en noodzaak. 
We filosoferen, spelen toneel en 
denken na over grenzen, wie bep-
aald wat er wel en niet mag? En 
wanneer ga je te ver? Wanneer 
is iets ontdeugend? En wanneer 
strafbaar?

Credits
Concept en regie: Judith Faas
Schrijver: Sanne Schuhmacher
Spel: Anne Fe de Boer, Dionisio 
Matias, Katelijne Beukema

Wanneer?
di 17 t/m vr 20 mei 
(aanvangstijd overdag)

10+
20
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Voorstellingsprijs
1 Verdiepende workshop
2 Verdiepende workshops
Workshops eventueel 
op de dag zelf, locatie in 
overleg. 

€ 13,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Straf


Denk-
Station 
Festival
Theater De Krakeling

DenkStation Festival is een festival in Theater 
De Krakeling waar jongeren door middel van 
filosofie en theater aan het denken worden 
gezet.

Een unieke combinatie van 
filosofie en theater.  

Jongeren maken kennis met diverse ideeën 
en opvattingen, waarmee ze hun leef- en 
denkwereld kunnen verruimen, nieuwe vragen 
kunnen stellen en andere dan de eigen per-
spectieven leren kennen en begrijpen.

Een bijzondere avond waarin theater en filo-
sofie met elkaar de uitdaging aangaan.

Filosofische vraagstukken krijgen antwoor-
den en nieuwe vragen door middel van pre-
sentaties, muziekstukken, scenes etc.

Jonge theatermakers en filosofen smeden 
deze avond samen tot een sprankelend en 
uitdagend geheel waarin je je geen moment 
verveelt.

VO klas 1 t/m 6

Educatie
De leerlingen maken in 20 
uur met een filosoof en een 
theatermaker een presen-
tatie die een plek krijgt in 
het festivalprogramma. Het 
thema van het festival moet 
nog worden bepaald maar is 
hetzelfde als de maand van 
de filosofie. Let op: voor dit 
unieke filosofie-/maakproject 
is maar voor drie klassen plek

Kosten nog te bepalen. Voor 
meer informatie raden we 
aan snel contact op te nemen 
met de afdeling educatie.
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Wanneer?
19 t/m 21 april

Voorstellingsprijs € 12,50 p.p.

12+

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20DenkStation


Colofon
Fotografie/illustratie
Foto pagina 2     Lieuwe Philipse
(W)RAP MY HIJAB     Ingrid Jongens
REVOLT       Jaap Scheeren
Fok me hokje     Ingrid Jongens
Daddy      Nick van Tiem
Liefde en dan     Richard Beukelaar
PERRY      Studio Polat
Zus van      Marijke de Gruyter & Jet Vervest
Arturo       Sheeyla Gerard &Meeusontwerpt
Dubbelbloed #2     Sjoerd Derine
Father Figure     Lloydscompany
Snackbar     Jan Hoek
Met Zonder Ballen     Milan Gies
Birds      Nick van Tiem
Hold Your Horses     Artwork 75B
B-BOY      Guido Bosua
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DenkStation     Rosa van Blerck

Redactie
Marketingafdeling Theater De Krakeling

Eindredactie
Hiske Dijkstra

Vormgeving
Rosa van Blerck

Huisstijl/logo
Bravoure

Teksten
Alle theatergezelschappen

Contact
Hiske Dijkstra & Anoma Ortelee

educatie@krakeling.nl
020 625 32 84

www.krakeling.nl/onderwijs
Pazzanistraat 15,

1014 DB Amsterdam

terug naar inhoudsopgave

mailto:educatie%40krakeling.nl%20?subject=
http://www.krakeling.nl/onderwijs 

