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Over ons 
Theater De Krakeling is hét theater waar kinderen en jongeren (met hun ouders en 
docenten) kunnen genieten van inspirerende en overweldigende theatervoorstel-
lingen. Ons streven is om jong publiek mee te geven dat theater verrijkt; het geeft 
ruimte voor verbeelding, verwondering, inleving en een open blik op de wereld.   

Jongerenaanbod
Wij zijn blij dat wij, ondanks corona, een jongerenaanbod kunnen presenteren. 
In deze brochure leest u welke voorstellingen wij hebben geprogrammeerd in de 
periode januari tot juli 2021. Gaat u voor dans, theater of spoken word?

Boeken:
Door corona kunnen wij een beperkte capaciteit hanteren in de theaterzaal en 
moeten wij bij elke voorstelling antiperen op de publiekssamenstelling. Wilt u een 
voorstelling boeken voor uw klas(sen), wees er dan snel bij.

Voorstellingen staan veelal ’s avonds geprogrammeerd. Wilt u met uw klas over-
dag een voorstelling bezoeken die ’s avonds geprogrammeerd staat? Neem dan 
contact met ons op!

Contact
Hiske Dijkstra & Anoma Ortelee  | educatie@krakeling.nl | T: 020-6253284
www.krakeling.nl/onderwijs

Verdiepende educatie/ workshops
Bij elk voorstellingsbezoek in schoolverband bieden wij omkaderende workshops 
en nagesprekken aan. Wij geloven dat een workshop en/of nagesprek de jongeren 
helpt om de voorstelling in eigen perspectief te plaatsen. Iedereen kijkt met zijn/
haar eigen beleving naar de voorstelling en iedereen haalt er iets anders uit. 
Door omkaderende workshops krijgen ideeën, meningen woorden en kunnen 
leerlingen zich verhouden tot wat zij gezien hebben in het theater. De workshop 
biedt hen kijkrichting en kaders zodat een voorstelling voor elk individu mag en kan 
beklijven. Tijdens de workshops staan toneelspelen, dansen, filosoferen, presen-
teren centraal en worden de leerlingen aan het denken gezet over theater in het 
algemeen en (de thema’s uit) de voorstelling.   

Naast de Krakeling workshops bieden de theatergezelschappen ook hun eigen 
workshops aan ter voorbereiding van de gekozen voorstelling. Neem contact met 
ons op om de mogelijkheden te bespreken. De workshops kunnen plaatsvinden op 
school of in Theater De Krakeling. Bij voorkeur op de dag van de voorstelling. 
Een voor- of nagesprek met makers en acteurs vindt altijd plaats in het theater.



FOK ME 
HOKJE
Studio 52nd

In FOK ME HOKJE hoor je teksten die 
jongeren schreven over hun gender en 
seksuele voorkeur. 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 voorkeur.

Welkom in het dierenrijk, waar mannelijke 
flamingostellen andermans eieren uitbroed-
en en de anemoonvismannetjes 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.. 

Duur: 60 minuten
Locatie: Theater De Krakeling

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

Voorstellingsprijs excl. € 12,50 p.p
Verdiepende workshop 

Voorstellingsprijs incl. € 15,00 p.p
Verdiepende workshop 

13+

Wanneer?
di 12 jan & wo 13 jan 2021

Reserveren
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Dubbel-
bloed #2
Danstheater AYA

Hoeveel clichés passen er op 41.526 vierkante 
kilometer? Want Nederland lijkt klein, maar 
de misverstanden over elkaar zijn groot. Wie 
voelt zich Hollands? En wat is dat dan? 

We zijn allemaal Nederland-
ers, maar de een soms net iets 
meer dan de ander... 

In de opvolger van Dubbelbloed uit 2005 laat 
beatboxer, danser en performer Abdelhadi 
Baaddi zien hoe het is om als Nederlandse 
Marokkaan om te gaan met hardnekkige 
vooroordelen. Ook van je eigen familie. 

Clichés over afkomst zijn nooit de wereld uit. 
En alle gevoeligheden ook niet. Het is eigenlijk 
alleen maar actueler en politieker geworden. 
In Dubbelbloed #2 komt een hele reeks 
stereotypes en open deuren voorbij. Baaddi’s 
sidekick Anne Suurendonk geeft al dansend 
en spelend tegengas en commentaar.

Duur: 60 minuten
Locatie: Theater De Krakeling

Credits
Concept & regie: Wies Bloemen
Choreografie: Anne Suuren-
donk, Abdelhadi Baaddi, Wies 
Bloemen
Dans, spel en muziek: Abdelhadi 
Baaddi en Anne Suurendonk
Advies: Victor Mentink
Decor en lichtontwerp: Erik van 
Raalte
Licht: Maarten van Dorp
Kostuums: CJ Perez

Voorstellingsprijs excl. € 12,50 p.p
Verdiepende workshop 

Voorstellingsprijs incl. € 15,00 p.p
Verdiepende workshop

12+

Wanneer?
ma 18 jan 2021

Reserveren

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

Een voorstelling over de ongrijpbare gren-
zen van je eigen recht en het vormen van je 
identiteit. Over krijgen wat je toekomt, over 
pakken wat iedereen al heeft en vinden dat 
het je recht is. Als je niks doet, dan gebeurt er 
ook niks.

Bepalen anderen wie jij bent 
of bepaal jij welke rol je speelt?

Max observeert vanuit zijn raam het verjaar-
dagsfeest van zijn populaire overbuurmeisje 
Lisa, waar het een komen en gaan is van 
vrolijke en zorgeloze gasten. Maar zijn zij wel 
zo zorgeloos? Max is lelijk. Dat weet hij zeker. 
En knappe mensen begrijpen niet hoe het is 
om lelijk te zijn. Max is ont zettend boos. 
Op Lisa, op zijn moeder, op alle meisjes die 
hem niet zien staan, op alle jongens die door 
die meisjes wel gezien worden. Op iedereen 
en op de wereld.

Duur: 75 minuten
Locatie: Theater De Krakeling

Credits
Regie: Timothy de Gilde
Choreografie: Dalton Jansen
Tekst: Lowie van Oers
Spel en dans: Joep Paddenburg, 
Juan Zyan, Noah van der Burgt 
en Dalton Jansen
Vormgeving: Janne Sterke
Componist: Xander Vrienten
Licht: Tim van ’t Hof

14+

Wanneer?
di 9 t/m vr 12 feb 2021

Reserveren

Voorstellingsprijs excl. € 12,50 p.p
Verdiepende workshop 

Voorstellingsprijs incl. € 15,00 p.p
Verdiepende workshop 

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Recht
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Reaspora
Onyx & Ivory / Paradiso Melkweg Productie-
huis / DOX

Verhalen over slavernij stromen door je bloed, 
maar zijn nooit verteld door je familie. Hoe 
ontdek je je familieverleden als de Neder-
landse geschiedenisboeken maar een kant 
van het verhaal vertellen? Wat mag je met 
gemixt bloed wel en niet als je profiteert van 
wit privilege? 

Een voorstelling vol vraag-
tekens met songs, dans en 
visuals.

Anne-Fay en Felix reisden van Nederland via 
Aruba & Curaçao naar Suriname en Ghana, 
op zoek naar de verhalen over hun afkomst. 
De mensen, hun verhalen en de muziek van 
deze reis stopten zij in dope tracks vol Hiphop, 
soul, gospel, elektronica en traditionele stijlen 
uit de landen van hun voorouders. Iedere track 
heeft een bijzondere muziekvideo in de stijl 
van Beyonce en met een maatschappij-
kritische boodschap

Duur: 60 minuten
Locatie: Theater De Krakeling

Credits
Concept: Anne-Fay & Felix Kops 
Zang en spel: Anne-Fay Kops 
Eindregie: Timothy de Gilde 
Tekst: Bodil de la Parra 
Decorontwerp: Pim Kraan 
Artistieke begeleiding: Hilde-
gard Draaijer

14+

Wanneer?
ma 8 t/m wo 10 mrt 2021

Reserveren

Voorstellingsprijs excl. € 12,50 p.p
Verdiepende workshop 

Voorstellingsprijs incl. € 15,00 p.p
Verdiepende workshop

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Reaspora
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Matties
Danstheater AYA

Over het vinden van je plek op het meedogen-
loze slagveld van de middelbare school. Een 
tijd waarin je vrienden belangrijker worden 
dan je familie. Hoor je erbij? 

Wie is jouw beste vriend?

In Matties zitten de dansers in een spagaat 
tussen nieuwe vriendschappen en de vele 
verraderlijke gezichten ervan. Schakelend 
tussen hun eigen onzekerheden en de dy-
namiek van de groep. We gaan op zoek naar 
de mechanismen achter vriendschap en naar 
dat bijzondere gevoel als je een klik hebt met 
iemand. Want wat maakt nou dat je met de 
een goed overweg kan en met de ander niet? 

Duur: 60 minuten
Locatie: Theater De Krakeling

Credits
Choreografie en regie: Wies 
Bloemen
Dramaturgie: Monique Masselink
Decor- en lichtontwerp: Erik van 
Raalte

12+

Wanneer?
di 16 t/m vr 19 mrt 2021

Reserveren

Voorstellingsprijs excl. € 12,50 p.p
Verdiepende workshop 

Voorstellingsprijs incl. € 15,00 p.p
Verdiepende workshop 

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Matties
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Het 
experiment
HNTjong

Een actuele, confronterende, explosieve, 
psychologische theaterthriller met een jonge 
spelersgroep. 

Geïnspireerd op de Duitse hit-
film Die Welle.

De leraar wil zijn klas op een originele manier 
uitleggen hoe fascisme begint en buitensluit-
ing ontstaat. In een zelfbedacht experiment 
zet hij verschillende groepen leerlingen tegen 
elkaar op – precies zoals hij in een film heeft 
gezien. 

Maar gaat zijn experiment net zoals in de 
film? Klopt het dat er onder een dunne laag 
beschaving in ons allen een ontembaar wreed 
beest schuilgaat? Als een paar leerlingen een 
poging doen om de leraar te confronteren 
komen ze terecht in een verwarrend spel vol 
uitsluiting met als inzet broederschap, soli-
dariteit en geweld. 

Duur: 75 minuten
Locatie: Theater De Krakeling

Credits
Regie: Casper Vandeputte
Tekst: Casper Vandeputte
Toneelbeeld: Julian Maiwaild
Kostuumontwerp: Rebekka 
Wörmann
Dramaturgie: Martine Manten
Spel: Een spelersgroep van 7 
acteurs

14+

Wanneer?
ma 29 & di 30 mrt 2020

Reserveren

Voorstellingsprijs excl. € 12,50 p.p
Verdiepende workshop 

Voorstellingsprijs incl. € 15,00 p.p
Verdiepende workshop

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Het%20experiment
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Mr & Mrs 
Perfect
Poldertheater / Het Nationale Ballet

Een voorstelling met workshops in de klas, 
speciaal voor leerlingen van het VMBO. 

Geïnspireerd op het ballet Les 
Noces van Stravinsky.

De oudere zus van Ka gaat trouwen, met een 
man die Ka helemaal niet bevalt. En ineens 
komen er allerlei regeltjes en tradities om de 
hoek kijken. Maar wat als je gewoon vrij wilt 
zijn? Of de traditie anders interpreteert dan je 
familie? Gaat het dan goed mis of is er ergens 
in het midden toch een compromis te vinden?

De kernwaarde van het Poldertheater is het 
bieden van een theaterervaring aan elke 
leerling door de combinatie van het geven van 
workshops en het spelen van een voorstelling 
in de klas, in een intieme, laagdrempelige 
setting met veel persoonlijke aandacht. In 
samenwerking met Het Nationale Ballet, 
slaan deze twee organisaties de handen 
ineen voor een project op het raakvlak van 
toneel en dans, waarbij op ieder moment de 
verbinding wordt gezocht met de eigen leef-
wereld van de leerlingen. 

Het Poldertheater maakt theater met jonge 
spelers vanaf 14 jaar voor een jong publiek. 
Zij presenteren zowel stukken uit het toneel-
repertoire als nieuw geschreven teksten van 
jonge schrijvers.

Duur: 3x 50 min of 2x 100 min 
(workshops en voorstelling + nagesprek)

VMBO klas 1, 2 of 3 (alle niveaus)

Credits
Tekst: Janwillem Slort
Compositie: Tony Roe 
(geïnspireerd op Igor Stravinsky)
Regie: Sheila Bosman
Choreografie: Bruno da Rocha 
Pereira
Spel, dans en muzikale 
uitvoering: Lisa Carreno, 
Samantha van den Doel, Cèlion 
Kerk, Vitaly Medvedev

Totaalprijs
18 euro per leerling bij 3 x 50 min 
22 euro per leerling bij 2 x 100 min

12+

Wanneer?
in overleg

Reserveren

Krakeling op locatie: 
in jullie eigen klaslokaal 

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Mr%20%26%20Mrs%20Perfect%20reservering
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20Mr%20%26%20Mrs%20Perfect%20
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INSOMNIA 
Poldertheater

Een energieke,  eigentijdse bewegingsvoor-
stelling over de tijd dat zij eigenlijk zouden 
moeten slapen.

Tussen de 13 en 17 jaar heb je 
gemiddeld 9 uur slaap nodig.

Wist je dat? Dus: als je om 7 uur moet opstaan, 
dan moet je om 10 uur ‘s avonds slapen. Vaak 
gebeurt het dan precies op het moment dat je 
in bed ligt. Grote en kleine levensvragen razen 
voorbij en de tijd tikt door. Het wordt tijd voor 
structuur en het vinden van balans. Maar hoe 
the fuck vind je die? Door middel van lijstjes, 
boeken, gesprekken en goeie voornemens 
probeer je de draad weer op te pakken. Moeil-
ijker dan het lijkt? Het wordt steeds later. 

De kernwaarde van het Poldertheater is het 
bieden van een theaterervaring aan elke 
leerling door de combinatie van het geven 
van workshops en het spelen van een voor-
stelling in de klas, in een intieme, laagdrem-
pelige setting met veel persoonlijke aandacht. 
Het Poldertheater maakt theater met jonge 
spelers vanaf 14 jaar voor een jong publiek. 
Zij presenteren zowel stukken uit het toneel-
repertoire als nieuw geschreven teksten van 
jonge schrijvers.

Credits
Concept & regie: Carmen 
Lamptey
Spel: Sona Abhelakh, Robin 
Holzhauer, Joshua Halman, 
Stevanio Talea
Tekstbegeleiding: Janwillem 
Slort

Totaalprijs
15 euro per leerling bij 3 x 1 lesuur 
15 euro per leerling bij 2 x 1 dubbeluur

12+

Wanneer?
in overleg

Reserveren

Duur: 3x 1 lesuur of 2x 1 dubbeluur
(workshops en voorstelling + nagesprek) 
VMBO klas 1, 2 of 3 (alle niveaus)

Krakeling op locatie: 
in jullie eigen klaslokaal 

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20INSOMNIA
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20INSOMNIA
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TINTEN
Danstheater AYA

Een kleine en intieme dialoogvoorstelling 
in de klas rondom de belevenissen van een 
danser van kleur. Hoe voelt het op dit moment 
om in Nederland te leven? 

De wereldwijde Black Lives 
Matter beweging heeft veel in 
gang gezet.

Het debat over racisme raakt ook snel verhit. 
Mensen worden boos en blijven haken aan 
details, terwijl het grootste gedeelte van de 
‘ijsberg’ onder water blijft. En juist daar schuilt 
de kern van de problemen. In de voorstelling 
gaan we naar de ijsberg, naar wat zich onder 
water bevindt. Het publiek wordt meege-
nomen in iemands persoonlijke verhaal. 
Daarbij duiken we ook kort in de geschiedenis 
van de slavernij, van uitbuiting, goedkope 
arbeidskrachten en een ongelijkwaardig 
machtssysteem dat nog steeds doorsijpelt in 
onze tijd. 

Credits
Choreografie en regie: Kathrin 
Gramelsberger
Dramaturgie: Wies Bloemen
De solo’s worden gedanst en 
gespeeld door:
Kelly Bruyning, Lucien Denny, 
Regilio Sedoc, Djinti Sullivan, 
Jason Winter en Rubiën Vyent

11+

Wanneer?
in overleg

Reserveren

Krakeling op locatie: 
in jullie eigen klaslokaal 

Totaalprijs
350 euro per voorstelling

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=Reserveren%20TINTEN
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Colofon
Fotografie/illustratie
FOK ME HOKJE  Ingrid Jongens
Dubbelbloed  Sjoerd Derine
Recht   Nick van Tiem
Reaspora  Felix Kops
Matties   Paulina Matusiak & Eddy Wenting
Het experiment   Marijke de Gruyter & Jet Vervest
Mr. & Mrs. Perfect Kim Krijnen
INSOMNIA  Laura Bakker
TINTEN   Sjoerd Derine

Redactie
Marketingafdeling Theater De Krakeling

Eindredactie
Hiske Dijkstra

Vormgeving
Rosa van Blerck

Huisstijl/logo
Bravoure

Teksten
Alle theatergezelschappen

Meer aanbod volgt! 
Houd onze website en 
onze nieuwsbrieven 

in de gaten.

Contact
Hiske Dijkstra & Anoma Ortelee

educatie@krakeling.nl
020 625 32 84

krakeling.nl/onderwijs
Pazzanistraat 15,

1014 DB Amsterdam 
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