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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 te laten ervaren dat theater verrijkt; 
het geeft ruimte voor verbeelding, verwondering, inleving én een open blik op een 
kleurrijke wereld. Een plek vol verhalen, achtergronden, genders, generaties én 
queerness waar veel te ontdekken is.

Educatie
Wij bieden twee verdiepende workshops aan bij elk voorstellingsbezoek in 
schoolverband. 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 workshopruimtes in ons theater. 

Kosten: 
Omdat we omkaderende workshops zo belangrijk vinden proberen we de kosten 
zo laag mogelijk te houden.
Eén workshop kost 7,50 per leerling, twee workshops kosten 10,00 per leerling. 
De 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. 
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Contact
Team educatie
educatie@krakeling.nl 
020-6253284 
www.krakeling.nl/onderwijs
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http://www.krakeling.nl/onderwijs


The Hot 
Peaches
De Toneelmakerij / DOX

The Hot Peaches reisden met extravagante 
optredens in de jaren ‘70 tussen New York en 
Amsterdam. Achter de kostuums en bravoure 
gingen persoonlijke drama’s schuil. Ontmoet 
de zeven Hot Peaches die zich nergens thuis 
voelen.

Er is geen tijd te verliezen, 
ontdek wie je bent. Because 
tomorrow you’ll be 80.  

Samen vormen ze een nieuwe familie. Met 
muziek, dans en tekst creërden ze een veilige 
plek, waar iedereen zichzelf in elke vorm kon 
ontwikkelen. Iedereen was welkom bij het 
markante drag-mime-performance ge-
zelschap The Hot Peaches. 
 
We zien de rolmodellen on-stage, maar 
ook off-stage, zonder de grootse kostuums, 
make-up en spotlights. De voorstelling is een 
uitnodiging aan jongeren van vandaag: Wie 
je ook bent, in welk hokje men je ook probeert 
te plaatsen, iedereen mag een Hot Peach zijn. 
Laat je niet ontmoedigen, maar inspireren. 

VO klas 1 t/m 6

Credits
Regie: Timothy de Gilde 
In co-creatie met Harun Balci, 
Sjaid Foncé, Anne-Fay Kops, 
Benjamin Moen, Lodewijk van 
Dijk, Ayla Çekin Satijn, Djinti 
Sullivan en Jonathan Brito 
Tekst: Magne van den Berg 
Dramaturgie: Khadija El Kharraz 
Kostuums: Sabine Staartjes 
Lichtontwerp: Tim van ’t Hof 

3

Reserveren

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.

terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
wo 28 t/m vr 30 sep 19:30 
& wo 23 t/m vr 25 nov 
19:30

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=


Matties
Danstheater AYA

Matties is een meeslepende dansvoorstelling. 
Een zoektocht naar de mechanismen achter 
vriendschap, ergens bij willen horen en dat 
bijzondere gevoel als je een klik hebt met 
iemand.. 

Mag je meedoen of word je 
buitengesloten?

Waarom lukt vriendschap de ene keer wel en 
de andere keer niet? Wat maakt nou dat je 
met iemand goed overweg kan? 

Matties gaat over het vinden van je plek op 
het meedogenloze slagveld van de school. 
Een tijd waarin je vrienden belangrijker 
worden dan je familie. Hoor je erbij? Wie is 
jouw vriend? 
In Matties zitten de dansers in een spagaat 
tussen nieuwe vriendschappen en de vele ver-
raderlijke gezichten ervan. Schakelend tussen 
hun eigen onzekerheden en de dynamiek van 
de groep.

Credits
Concept en regie: Wies Bloemen 
Choreografie: Wies Bloemen 
i.s.m. de dansers 
Dans: Isabelle Nelson, Marko 
Šaki, Alicia Anais Fuentes Si-
fuentes, Ali Zanad 
Dramaturgie: Monique 
Masselink 
Choreografische bijdrage: Anne 
Suurendonk 
Decor- en lichtontwerp: Erik van 
Raalte 
Muziek: Nikolaï Clavier 
Kostuums: Arnold Put 
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
wo 26 & do 27 okt 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.

VO klas 1 t/m 6

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
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Arturo
Naar de klote
Poldertheater

Een verhaal over macht, manipulatie en 
groepsdruk in de setting van een spannende 
maffiafilm. 

Denk je nou echt dat je de 
wereld kunt verbeteren?

Arturo, een gewoon meisje uit Chicago, wil 
ooit de machtigste vrouw van de stad worden. 
Verder dan wat kleine criminele activiteiten 
kwam zij nog niet. Ze ziet haar kans als ze 
erachter komt dat degene die nú de macht 
heeft, gemakkelijk te chanteren is. Stap voor 
stap dringt ze door in het steeds bloederiger 
hart van de macht. 

Deze voorstelling, door de jonge spelers van 
Poldertheater, is gebaseerd op het toneelstuk 
De weerstaanbare opkomst van Arturo Ui 
waarin Bertolt Brecht de opkomst van Hitler 
beschreef. Parralel aan de vertelling over 
Arturo, speelt een eigentijdse verhaallijn 
waarin jongeren hun laatste uur in vrijheid 
beleven voordat er een lockdown ingaat. 
Thema’s als de angst voor geweld, fake 
news en populisme blijken in beide lijnen 
onontkoombaar.

Credits
Spel: Nancy Boutros, Donna 
Brasser, Justin Kuijper, Julia 
Llewellyn Hjalmarsson, Rosa-
lina Martinez Pinales, Nzinga 
Nortan, Lot van Oekel, Eva 
Politakis, Isis Suarez, Chayn van 
Westerloo 
Regie:  Carmen Lamptey 
Regie filmbeelden: Alkan Çöklü 
Vormgeving en kostuums: Udo 
Thijssen 
Geluidsontwerp: Mark Bergwerff 
Lichtontwerp: Maarten 
Verheggen 
Regie assistent: Robbie Wallin 
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
ma 31 okt 19:30
di 1 nov 13:30 en 19:30
wo 2 nov 13:30

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.

VO klas 1 t/m 6

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=


90s vs 20s
BonteHond

Je schamen voor je ouders is een fenomeen 
van alle tijden. Vooral als het aankomt op 
muziek.  90’s vs 20’s gaat over wederzijds 
onbegrip tussen ouders en kinderen, dat zich 
als een cyclus herhaalt.

Het is onvermijdelijk om net 
als je ouders te worden, ook al 
roep je nog zo hard van niet.

Over nostalgie, trends en guilty pleasures. 
Niks is écht nieuw, alles komt terug. 90’s vs 
20’s is een muzikale dance battle in de vorm 
van een associatieve voorstelling waarin 
muziek centraal staat. Een live DJ begeleidt 
de voorstelling en heeft een heus verzoek-
nummer-moment in de voorstelling gepland. 
 
De voorstelling legt de nadruk op de verschil-
len tussen de twee (muziek)tijdperken, maar 
laat ook zien dat deze verschillen eigenlijk 
heel erg klein zijn. Dat er juist meer overlap te 
vinden is en het eigenlijk helemaal niet om 
de muziek gaat. 90’s vs 20’s laat zien dat 
het onvermijdelijk is om net als je ouders te 
worden, ook al roep je nog zo hard van niet. 
En dat is ook oké. 

Credits
Concept en regie: Judith Faas 
Cast: Manon Nieuweboer, Erwin 
Boschmans, Eva Zwart 
Muziek: Mauro Casarini 
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
do 3 nov & vr 4 nov 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.

VO klas 1

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=


Queer 
Planet
HNTjong

Een confetti-voorstelling over queerness, die 
zich afzet tegen de heersende normen en 
ieders hokje in twijfel trekt. Een knallende 
voorstelling vol met power acts, songs, per-
formances en een DJ, die gaat over gender en 
het ontsnappen aan binair denken. 

Een voorstelling over 
‘in between’ zijn en in de war.

Queer Planet is een queeste naar identiteit 
door een diverse groep acteurs en performers. 
Wat moet je doen als je verliefd bent op je 
macho vriend? Wat als je je niet meer als 
meisje wilt gedragen? Een voorstelling over 
‘in between’ zijn en in de war.

Regisseur Noël Fischer werkt met een queer 
cast aan deze energieke performance. 
Na Trojan Wars is Queer Planet het volgende 
project dat dit team aangrijpt. 

Queer als politieke stroming
Queer als identiteit
Queer in de geschiedenis
Queer als community
Queer als kunstvorm

Credits
Cast: Rick Paul van Mulligen, 
Merel Pauw, Tessa jonge Poerink, 
Fjodor Jozefzoon, Lars 
Brinkman, DJ Jasmin Perez, 
Fabienne Rutten, Joshua Smits 
Regie: Noël Fischer 
Regie assistent: Gavin-Viano 
Fabri
Dramaturgie: Martine Manten
Kostuums: Carly Everaert
Decor: Sacha Zwiers
Lichtontwerp: Uri Rapaport 
Sounddesign: William Bakker
Videodesign: Isaura 
Sanwirjatmo
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
wo 9 t/m vr 11 nov 19:30

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

€ 14,50 p.p.
€ 7,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

VO klas 3 t/m 6

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


Filter
Trailervoorstelling: theater in een 
vrachtwagentrailer
Theater Sonnevanck / Theater Oostpool

Een voorstelling over de druk van social 
media versus de realiteit. Over de drang altijd 
uitsluitend het beste van jezelf te willen laten 
zien. Als ALLES maakbaar is geworden en je 
je toch nog slecht en lelijk voelt, is dat dan je 
eigen schuld.

Wie zit er te wachten op 
lelijk of ongelukkig?

 “I’m not going to lie. It’s almost unbearable 
trying to live up to the impossible standards 
that the public have all set for me. […] I love a 
good filter, good lighting and an edit here and 
there.” – Khloe Kardashian

Door social media hebben we plots veel meer 
controle over hoe we ons presenteren aan de 
buitenwereld. Je gebruikt een filtertje om je 
acne te coveren, schaaft je lichaam bij met 
Facetune en deelt zonovergoten momenten 
om te laten zien hoe leuk je leven is. 
Kortom: we zijn altijd de beste versie van 
onszelf. Altijd mooi en gelukkig.

Dax, Ashley en Silver zijn geen uit zondering. 
Ze posten alleen op de socials om te laten 
zien hoe goed het met ze gaat. De druk om 
dat beeld vol te houden wordt alsmaar groter. 
Langzaam realiseren ze zich dat ze misschien 
wel wat eerlijker willen zijn. Maar wie zit er te 
wachten op lelijk of ongelukkig?

Credits
Tekst: Randa Peters
Regie: Emilie Pos 
Spel: Iris Bakker, Miracle van de 
Ruit en Sebastian Mrvicka
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
di 15 & wo 16 nov 16:00 
en 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.

VO klas 1 t/m 6

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=


Controle
Maas theater en dans / 155

De voorstelling brengt een dikke medley van 
breakdance, fysieke komedie, live muziek, 
film en bizarre humor.

Doordansen met verrotte 
knieën om te ontsnappen 
aan algoritmes en verant-
woordelijkheden?

Proberen we de controle terug te pakken of 
laten we het van ons afglijden?  De mannen 
van 155 (eenvijfvijf), een breakdance collectief 
ontstaan uit vrienden die samen zijn opge-
groeid, zijn inmiddels allemaal rond de 30 en 
staan voor de keuze: grip op het leven krijgen 
of vrije jongens blijven?  

Waar ze bij hun voorstelling MOTORS nog 
een motor voor de deur hadden staan waar-
mee zij weg konden vluchten van vervelende 
verplichtingen, problemen en het systeem, 
dealen ze bij CONTROLE op een bewegende 
vloer met het gevoel niet ‘in control’ te zijn. 
Zij geven daarbij antwoord op de vragen: 
wie wil je zijn en hoe wil je in de wereld 
staan? Doordansen met verrotte knieën 
om te ontsnappen aan algoritmes en 
verantwoordelijkheden?

Credits
Dans: Erik Bos, Thomas Bos, 
Deion Holwijn, Thomas van 
Kalmthout, Rein Luuring, Levi 
Rapaport
Choreografie: Erik Bos en de 
dansers
Video-ontwerp, visuals: Thomas 
Bos, Rein Luuring, Thomas van 
Kalmthout
Composities: Tom Luuring
Toneelbeeld: Ruben Wijnstok
Kostuums: Esmee Thomassen
Eindregie: Moniek Merkx
Lichtontwerp: Yuri Schreuder
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
do 1 & vr 2 dec  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.

VO klas 1 t/m 6

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=


Good 
Game (GG)
Studio 52nd / Het Geluid

Een voorstelling gemaakt door gamers, 
ook voor wie er niets van snapt. Gamers 
en theatermakers geven het publiek een 
game-ervaring in real life.   

De gamewereld is
oneindig rijk.

Start je een game op, dan sta je binnen een 
paar seconden in een ander tijdperk, zet je de 
eerste stap op een andere planeet of kruip je 
in een andere huid. Je bent king of the hill of 
underdog, ontrafelt een mysterie, bouwt je 
droomhuis of overwint als team. 

Een ode aan de speler en het spel, een 
zelfbewuste reflectie op de invloed van 
gamen op je leven, maar vooral: een brood-
nodige break. Een voorstelling over de meer-
waarde en de valkuilen van het gamen. 
Hobbyisten en professionele e-sporters 
bundelen hun krachten om al die zorgelijke 
volwassenen eindelijk eens uit te leggen hoe 
het zit. Professionele muziektheatermakers 
van het Geluid Maastricht, Studio 52nd en 
Asko|Schönberg verwerkten hun teksten en 
composities in een fysieke en muzikale voor-
stelling.

Credits
Spel: Dionisio Matias, Arne 
Luiting, Ayisha Siddiqi 
Regie: Gable Roelofsen 
Dramaturgie: Saar 
Vandenberghe
Artistiek advies: Romy Roelofsen
Tekst: Jonge gamers
Lichtontwerp: Ellen Knops 
Choreografie: Winston Ricardo 
Arnon
Kostuumontwerp: Kevin Pieterse
Decorontwerp: Davy van Gerven
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
ma 5 t/m vr 9 dec 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.

VO klas 1 t/m 6

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=


Een dans- en muziektheater productie met 
brutale en eerlijke inhoud, herkenbaar voor 
een jong en veelkleurig publiek. De voor-
stelling laat de relatie zien tussen een witte 
moeder en een zwart kind; de moeder ziet dat 
haar kind tegen andere grenzen aanloopt 
dan zij gewend is.

Het voelt machteloos als je 
door je huidskleur anders 
aangekeken wordt.

Ongeloof slaat toe. Je kunt je kind niet 
iemand anders laten zijn. Hunkering naar 
begrip en acceptatie dringt zich op. Wanneer 
is het moment dat je als moeder in actie komt? 

Een voorstelling over verwarring van huids-
kleuren, privileges en de wil om elkaar te aan-
vaarden. Daarbij weet Ryan Djojokarso als 
geen ander schrijnende situaties met humor 
te benaderen. Een verhaal dat het verdient 
verteld te worden in woord, muziek, dans en 
zang. Danstheater AYA en Silbersee sloegen 
de handen ineen voor deze pure vrijzinnige 
opera die elke taal spreekt.

Credits
Regie & choreografie: Ryan 
Djojokarso 
Muzikale leiding: Romain 
Bischoff 
Cast: twee dansers en twee 
multiperformers 
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Mother’s 
White
Danstheater AYA / Silbersee

Wanneer?
ma 16 t/m wo 18 jan 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.

VO klas 1 t/m 6

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=


Als het
anders 
loopt
Het Houten Huis / Plan d- / Club Guy and Roni

Over een wachtkamer waar niemand wil zijn. 
Waar de muren bewegen, mensen wankelen 
en toch sterk blijven. Acteurs en dansers met 
en zonder een beperking verbeelden een 
wereld vol tegenslag en hoop. 

Iedereen kan hier terecht-
komen, zegt mijn vader.

Een meisje aan een infuus danst zo licht, ik 
denk dat ze kan vliegen. In haar ogen drijven 
zomerwolken. De jongen die net naast me 
zat heeft geen armen en benen, maar hij kan 
alles. Met hem kun je lachen. Door de gangen 
loopt een vrouw met zo’n zwaar, groot hoofd 
dat ze bijna omvalt.

En ik, ik ben gewoon anders. Dat is juist goed, 
zegt mijn vader. Er is al zo veel het zelfde.
Een gevoelig onderwerp, een bewegend 
decor, livemuziek, een minimum aan woorden 
én natuurlijk dans vormen de basis van deze 
voorstelling.

Credits
Regie & script: 
Elien van den Hoek 
Spel & dans: 
Sam Corver,  Andreas Denk, 
Marloes Dingshoff, Meghan 
Dobbelsteijn Bisschops, David 
Feenstra, Laura Feliu Casas, 
Johannes de Jong, Lucas Saez 
Collins, Thomas Schellens 
Muzikale compositie, muziek & 
spel: Radek Fedyk
Muziek, zang & spel: 
Sanam Tahmasebi
Choreografie: Adam Peterson, 
Andreas Denk, Elien van den 
Hoek
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
do 19 jan 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.

VO klas 1

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=


Hier zit 
niemand 
op te 
wachten
Orkater / BonteHond

Vanuit een vurig geloof dat het doel alles 
verziekt – het heiligt zelfs geen middelen – 
brengen Orkater en BonteHond een fysieke 
voorstelling vol energie, toevalligheden en 
muziek. 

Een lofzang op bewegen 
zonder doel en vinden wat je 
niet zoekt.

Een doelloos bestaan kan echt niet meer. We 
zijn omringd door successen en alles ligt langs 
een meetlat. We willen meer, maar meer is 
nooit voldoende. Het moet sneller, maar het is 
nooit snel genoeg. 

Wat gebeurt er als je vergeet wat je allemaal 
moet behalen? En wat is dan een zinvol 
bestaan? Wat als niets meer moet en alles 
mag?

Credits
Concept en regie: Judith Faas 
i.s.m. Melvin Aroma, Felix 
Schellekens, Jeffrey Creepashu 
Loewenicht
Tekst, spel en muziek: Viktor 
De Greef, Gode Kempen, Julien 
Neirynck en Elias Vandenbroucke
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

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.

Wanneer?
wo 8 t/m vr 10 feb 19:30

VO klas 1 & 2

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
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A country 
inside my 
head
HNTjong

In A Country inside my head volgen we Afia, 
een jonge vrouw die een aantal jaar geleden 
met haar ouders naar Nederland vertrokken 
is vanuit Ghana. 

Een indringende monoloog 
gebaseerd op waargebeurde 
verhalen.

Afia maakt een film voor haar zusje, die over 
een aantal weken ook de reis naar Nederland 
af zal leggen. Ze wil haar zusje hiermee een 
beeld geven van het leven in Nederland en de 
beproevingen die zij zelf heeft doorstaan om 
als meisje en jonge vrouw een nieuw leven op 
te bouwen in een vreemd land. In een poging 
haar zusje beter voor te bereiden op deze reis, 
dan dat Afia dat zelf destijds was. 

Credits
Regie: Dimphna van Kempen 
Spel: Kimberley Agyarko
Tekst: Sanne Schuhmacher
Cinematografie & Kostuums: 
Isaura Sanwirjatmo
Decor: Dirk Sonneveld 
Dramaturgie: Martine Manten
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
di 14 & wo 15 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.

VO klas 1 t/m 6

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=
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Hold Your 
Horses
De Dansers / Theater Strahl Berlin

Een dansconcert over het verlangen naar 
houvast. De Dansers vertellen hun verhaal 
met twaalf handen, inclusief bijbehorende 
lijven, en een paar gitaren. 

Over de drang om je aan iets 
of iemand vast te houden, 
in een wereld die steeds on-
grijpbaarder wordt.

We zien handen vastpakken, misgrijpen, 
aanraken, opstijgen, neervallen en aan 
gitaarsnaren plukken. We zien hartstocht en 
afstand. We zien het verstrijken van de tijd, 
vastgezet in een strak ritme. We zien geen 
paarden, al voelen we ze wel. We zien niet de 
grillige wereld waar we geen grip op krijgen. 
We voelen hem wel door onze vingers glippen. 

Zes performers brengen de voorstelling tot 
leven met overgave en muzikaliteit. 
Hold Your Horses kent een spectaculaire, 
acrobatische bewegingstaal, maar raakt 
nooit de menselijke sensitiviteit kwijt. 
Als één lichaam bewegen de dansers in 
een onafgebroken flow, voortgestuwd 
door de live muziek van Guy Corneille vol 
meeslepende gitaarstukken en aangrijpende 
songs. 

Credits
Choreografie: Josephine van 
Rheenen
Live muziek: Guy Corneille
Uitgevoerd door en gemaakt 
met: Yeli Beurskens, Marie 
Khatib-Shahidi/ Noëmi Wagner/ 
Yoko Haveman, Liam McCall, 
Youri Peters, Arturo Vargas
Scenografie: Timme Afschrift
Dramaturgie: Moniek Merkx
Kostuum advies: Nicky Nina de 
Jong
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

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?
di 7 & wo 8 mrt 19:30

VO klas 3 t/m 6
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Hamlet
Voorstelling op locatie
De Toneelmakerij / Theater De Krakeling 

Shakespeares klassieker Hamlet naar het 
zogenaamde Nieuw-West XL anno 2020, een 
klein Dubai aan de Sloterplas, waar de op-
winding van het grote geld tastbaar is, status 
wordt afgemeten aan het aantal volgers 
op Instagram, waar de bouwputten steeds 
dieper worden en de penthouses steeds 
hoger. 

To have or not to have, 
that is the question.

Schrijver Abdelkader Benali maakt een 
genadeloze bewerking van Hamlet, over een 
wereld waar vriendschappen onder druk 
komen te staan, het sociale vangnet is op-
gerold en iedereen in een vrije val verkeert. 
Niets lijkt meer vanzelfsprekend. 
Oude waarden zijn ingeruild voor het snelle 
succes. Bezit prevaleert boven identiteit. 
Nep boven echt. Of anders gezegd: Fake it 
till you make it. Wie hier niet aan mee kan 
doen, verdwijnt uit het straatbeeld. 

Credits
Tekst: Abdelkader Benali, 
William Shakespeare
Regie: Paul Knieriem
Dramaturgie en bewerking: 
Paulien Geerlings
Scenografie: Marloes en Wikke 
Kostuums: Jorine van Beek
Assistent vormgeving: Han Buhrs
Lichtontwerp: Gé Wegman
Geluidsadvies: Wessel Schrik
Regie assistent: Keja Klaasje 
Kwestro
Spel: Evrim Akyigit, Sabri Saad 
El Hamus, Rogier in ‘t Hout, Sabri 
Saddik, Chiem Vreeken, Raf 
Stekelenburg, Ibrahim Ben Hadi, 
Andrea Vass
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
16 mrt t/m 16 apr

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.

VO klas 1 t/m 6

mailto:educatie%40krakeling.nl?subject=


Recht
DOX

Bepalen anderen wie jij bent of bepaal jij zelf 
welke rol je speelt? Met Recht danst en speelt 
DOX een voorstelling over de ongrijpbare 
grenzen 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.

Ik wil mezelf niet zijn, niet 
zijn wie ik ben. Dat zou ik het 
allerliefst willen.

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. Hij is boos op 
iedereen en op de wereld. 

“Ik wil mezelf niet zijn, niet zijn wie ik ben. 
Dat zou ik het allerliefst willen. Ik zou het 
raam uitvliegen en alles achter me laten. 
Weg, weg, weg. Zelfs de acteur die me speelt 
wil mij niet zijn. Zo onaantrekkelijk ben ik, zo 
lelijk. En waarom heb ik eigenlijk geen seks? 
Ze zeggen dat we alle kansen hebben, 
maar alles wat er echt toe doet is al voor je 
bepaald. Als ik de dingen niet krijg, zal ik ze 
zelf moeten pakken. Daar heb ik recht op, 
toch?” 

Credits
Regie: Con
Choreografie: Dalton Jansen 
Tekst: Lowie van Oers 
Spel en dans: Joep Paddenburg, 
Juan Zyad, Noah van der Burgt 
en Dalton Jansen 
Vormgeving: Janne Sterke 
Componist: Xander Vrienten 
Licht: Tim van ’t Hof 
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
di 21 t/m do 23 mrt 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.

VO klas 1 t/m 6
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Classic 
Tour
Theatergroep Aluin

In 2022 bestaat de Classic tour al meer 
dan 10 jaar en bezochten meer dan 40.000 
brugklassers deze unieke theaterervaring. 
Kom ook met uw leerlingen! 

Voor iedereen die van 
oersterke verhalen houdt.

De Classic Tour van theatergroep Aluin is 
een interactief theateravontuur, een 
verrassende backstagerondleiding met drie 
Griekse tragedies en een spannende Quiz. 
Uw leerlingen krijgen een introductie in de 
geschiedenis van theater. Ze maken kennis 
met het theater van nu, van regiecabine tot 
kleedkamer, van script tot decorontwerp. 
Luister met hen naar de klassieke verhalen 
van Medea, Antigone en de Oresteia. 
En wat hebben die verhalen eigenlijk met 
jou te maken? Aan het eind strijden jullie 
mee in de Classic Quiz.

Credits
Concept: Bettie de Bruijn
Regie: Victorine Plante en Bettie 
de Bruijn
Tekst: Erik Snel
Spel: Myrthe Boersma, Marliz 
van Til, Bettie de Bruijn, Quincy 
van Driesten, Max Laros, Abel de 
Vries. Guido Wijs, Maxime van 
Dommele, Khouloud Zaher, Iris 
Vlutters.
Productie: Christle Tjon a Man

Wanneer?
wo 22, do 23, wo 29, do 30 
& vr 31 mrt 9:30 en 12:30
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

 
Met twee klassen tegelijk, 
maximaal 60 leerlingen.
Duur 120 minuten
VO klas 1

Prijs € 12,50 p.p.
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Love XL
Maas theater en dans

Een voorstelling voor jongeren over seks in 
ruimste zin van het woord. Hoor je erbij door 
het ‘te doen’? Doe je alsof je op meisjes valt, 
terwijl je meer naar jongens kijkt? Ben je 
bang voor de eerste keer? Hoe ga je om met 
die opdringerige moeder of buurman? Ben je 
misschien een meisjeshelper, maar denk je 
stiekem de hele tijd alleen maar aan seks met 
ze? LoveXL biedt je herkenning en vergezicht-
en. . 

Hoe ingewikkeld kan het zijn 
als je alles voor de eerste keer 
moet uitvinden.

Je wilt stoer doen, je onzekerheid niet 
laten zien, heel ervaren overkomen, 
terwijl je gewoon niks of bijna niks weet. 
Ja wel Google-weet, maar het nooit in het 
echt heb meegemaakt. Je kunt niets anders 
dan in het diepe springen, durven en je kwets-
baar opstellen. Maar ja, als niemand dat doet, 
waarom zou jij dan de eerste zijn? 
En trouwens, in je fantasie is alles toch veel 
leuker en lekkerder dan in het echt. 

Credits
Concept en regie: Moniek Merkx 
Performance: Anne-Fé de Boer, 
Freek Nieuwdorp, Rit zah Statia, 
Bodine Sutorius, Jurriën Remkes 
e.a. 
Muziek: Joop van Brakel 
Decor: Sanne Danz 
Kostuums: Nicky Nina de Jong 
Licht: Gé Wegman
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
di 28 t/m vr 31 mrt 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.

VO klas 3 t/m 6
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Stom
HNTjong

Regisseur en schrijver Casper Vandeputte 
maakt een nieuwe voorstelling met live 
muziek over stil zijn.

Over een zwijgend protest.

Ziggy praat niet meer. Eerst viel dat nog 
niet zo op, maar toen begon de meester van 
school het na te vragen bij de ouders van 
Ziggy. Die konden zich ook niet meer herin-
neren wanneer Ziggy voor het laatst iets had 
gezegd. Eigenlijk kon helemaal niemand meer 
bedenken wanneer ze hem voor het laatst 
hadden horen praten.
 
Ze beginnen een zoektocht: waarom is 
Ziggy gestopt met praten? Maar ja, hoe 
kom je daarachter als Ziggy niks meer zegt? 
Tot overmaat van ramp sturen ze Ziggy dan 
maar naar een praatdokter. Wat moet 
iemand die niet meer praat nou bij een 
praatdokter? Een muzikale voorstelling 
over een kind dat niet meer spreekt. 

Credits 
Concept, regie en tekst: Casper 
Vandeputte 
Muziek: Kaspar Schellingerhout 
Spel: Kaspar Schellingerhout en 
4 acteurs 
Decor en lichtontwerp: Julian 
Maiwald 
Kostuums: Rebekka Wörmann
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
do 6 apr 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.

VO klas 1
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Geheven 
vingertje
Theater Artemis

Het geheven vingertje heft zijn vinger, zonder 
dat het weet waarnaar. Want wat is goed en 
wat niet en wie bepaalt dat?

We zoeken de grenzen op van 
het toelaatbare.

De toeschouwer wordt heen en weer ge-
slingerd tussen wat wel en niet mag, in het 
theater én in het echte leven. Een verfrissend, 
absurde en ontregelende zoektocht. 
Verstandig theater voor het betere kind. 

In Het geheven vingertje wordt de toeschouw-
er heen en weer geslingerd tussen wat wel en 
niet mag, in het theater én in het echte leven. 
Regisseur Batelaan en zijn acteurs slagen erin 
het uitgekauwde normen- en waardendebat 
op geheel eigenzinnige wijze vorm te geven: 
verfrissend absurd, ontregelend, uitdagend en 
zeer intelligent. - Jury Gouden Krekel

Credits
Regie: Jetse Batelaan 
Spel: Marien Jongewaard, 
Janneke Remmers, Tjebbe 
Roelofs & Willemijn Zevenhuijzen 
Decor: Hester Jolink 
Lichtontwerp: Gé Wegman 
Kostuums: Marieke Kamphuis
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Reserveren
terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
vr 12 mei 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.

VO klas 1
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El Mektoub
(het lot)
Trailervoorstelling: theater in
een vrachtwagentrailer
Theater Sonnevanck / 
Theater Oostpool

terug naar inhoudsopgave

22

Over jongeren die zich niet langer willen 
neerleggen bij hun positie in de wereld en 
een radicale poging doen om met hun lot te 
breken. Over de vrijheid in het maken van je 
keuzes en de kansen die je hebt wanneer het 
geluk nooit aan jouw zijde lijkt te staan. 
Zijn we echt zo vrij om uit het leven te halen 
wat we maar willen?

Of wordt ons lot hoe dan 
ook bepaald door waar we 
vandaan komen?

Aylin, Mavis en Roan groeien op in een arme 
buitenwijk van de stad. Op school leren ze dat 
hun leven maakbaar is en dat ze later kunnen 
worden wat ze maar willen. Ze hebben grote 
dromen, maar leven in een realiteit waarin 
elke dag op het pleintje het zelfde is en hun 
ouders elke maand dezelfde moeite hebben 
om rond te komen.

Wanneer het circus in de stad is, herkennen ze 
zich in de gekooide wilde dieren. Om erachter 
te komen of het lot echt bestaat, bedenken ze 
een radicaal plan: ze ontvoeren (of eigenlijk: 
redden) een leeuwenwelpje uit haar kooi. 
Want als hun hele leven eigenlijk al vaststaat, 
dan dit ook… toch?

Reserveren

Credits
Tekst: Vera Morina 
Regie: Abdel Daoudi

Wanneer?
di 23 & wo 24 mei 16:00 
en 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.

VO klas 3 t/m 6
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Colofon
Fotografie/illustratie
Foto pagina 2     Lieuwe Philipse
The Hot Peaches     Jan Hoek
Matties      Menno van der Meulen 
Arturo      Joep van Aert
90s vs 20s     Zwart Werk, Zindzi Witte
Queer Planet     Marijke de Gruyter
Filter      Theater Oostpool
Controle      Neeltje de Vries
Good game (GG)     Ingrid Jongens
Mother’s White     Bowie Verschuuren
Als het anders loopt    Het Houten Huis
Hier zit niemand op te wachten   Sanja Marusic
A Country inside my head    Bowie Verschuuren
Hold Your Horses     Bart Grietens
Hamlet      Sanne Peper
Recht      Julian Maiwald
Classic Tour     Theatergroep Aluin
Love XL      Jaap Scheeren
Stom      M. de Gruyter & N. de Jong
Geheven vingertje     Joep Lennarts
El Mektoub (het lot)    Benning & Gladkova

Redactie
Marketingafdeling Theater De Krakeling

Eindredactie
Michel Hormes

Vormgeving
Rosa van Blerck

Huisstijl/logo
Bravoure

Teksten
Alle theatergezelschappen

Contact
Team educatie

Michel Hormes & Hiske Dijkstra & Jessica van der Tol
educatie@krakeling.nl

020 625 32 84
www.krakeling.nl/onderwijs

Pazzanistraat 15,
1014 DB Amsterdam

terug naar inhoudsopgave

Krakeling Jongerenraad
In de Krakeling Jongerenraad kunnen tieners hun stem laten horen over wat 
zij belangrijk vinden voor het jeugdtheater. De jongeren bezoeken theater- 
en dansvoorstellingen en bespreken deze met elkaar. Wat vonden ze van 
deze voorstelling? Klopten de verwachtingen? Vonden ze de voorstelling 
aansluiten bij de doelgroep?
Daarnaast denken jongeren mee over hoe theater nog interessanter wordt 
voor hun leeftijdsgenoten. Te denken aan social media, events, wat mist er 
nog in het theater?
De jongeren zullen in duo’s theaterfestivals door Europa bezoeken om 
voorstellingen te kijken en mee te praten met leeftijdsgenoten uit andere 
landen. Wij vinden het belangrijk dat we een zo divers mogelijke Jongeren-
raad samenstellen: qua schoolniveau, gender en culturele achtergrond. 
Ook jongeren die nog niet vaak naar het theater gaan zijn welkom in de 
Jongerenraad. Zo kan er vanuit verschillende perspectieven naar theater 
gekeken worden.

Jongeren tussen de 12 en 17 jaar die geïnteresseerd zijn kunnen zich aan-
melden door een kort bericht te sturen naar: educatie@krakeling.nl. 
Heb je een geïnteresseerde leerlingen dan kun je ook voor hem/haar een 
berichtje sturen.
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