
THEATERS!

2019/2020

MET DE KLAS NAAR 
DE AMSTERDAMSE 

de Toneelmakerij

Theater 
De Krakeling

Bijlmer Parktheater

Meervaart 

Internationaal Theater 
Amsterdam

Podium Mozaïek

Primair onderwijs



 

MET DE KLAS NAAR DE AMSTERDAMSE THEATERS
Voor u een boekje vol inspirerend theater- en dansaan-
bod speciaal samengesteld voor het primair onderwijs. 
Voorstellingen die prikkelen, verrassen en ontroeren, 
actieve workshops en oneindig veel ideeën die u zelf 
met uw klas kunt uitvoeren als voorbereiding op de 
voorstellingen. 
Alle programma’s hebben we overzichtelijk op een rij 
gezet per bouw. Bij iedere voorstelling vermelden we 
thema’s die in de voorstelling aan bod komen, daar 
waar ze aansluiten bij de thema’s op school kan dat u 
helpen bij uw keuze. 

GRATIS VERVOER MET CULTUURBUS EN -BOOT
Het primair onderwijs van Amsterdam mag gratis 
gebruik maken van de Cultuurbus en - boot wanneer 
zij een voorstelling of workshop bezoekt die aansluit 
bij de leerlijn uit het Basispakket kunst- en cultuur-
educatie. Kijk op www.cultuurbusamsterdam.nl voor 
meer informatie.

AANSLUITEN OP UW ONDERWIJS
Wij bespreken graag met u hoe uw onderwijs en ons 
aanbod elkaar kunnen versterken. De meeste van 
ons ontwikkelen in het kader van het Leerlijnenlab 
ook leerlijnen theater in samenspraak met de school. 
Deze leerlijnen worden gefinancierd via de regeling 
Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor 
Cultuurparticipatie. We nodigen u van harte uit om over 
uw wensen met ons in gesprek te gaan. Onze contact-
gegevens vindt u achterin het boekje.

ONLINE INSCHRIJVEN
Dit jaar kunt u zich weer online inschrijven voor 
alle projecten en voorstellingen die er in dit boekje 
staan. Bij elke instelling staat er een link geplaatst 
op de website waarmee u direct kunt inschrijven: 
amsterdamsetheaters.plannedculture.nl 

We wensen u en uw leerlingen een inspirerend schooljaar!

Bijlmer Parktheater
Meervaart 
Theater De Krakeling
de Toneelmakerij
Podium Mozaïek
Internationaal Theater Amsterdam

LOGICA BRENGT JE VAN A NAAR B
VERBEELDING BRENGT JE OVERAL



de ToneelmakerijTheater De KrakelingBijlmer ParktheaterMeervaart 

Het Bijlmer Parktheater is een van de cultuurhuizen van 
Amsterdam. Kunst en cultuur hebben een thuis gevonden in 
ons theater, waar culturele diversiteit en inclusiviteit onder-
deel zijn van het DNA. Bij alle schoolvoorstellingen hoort 
een gratis voorbereidende workshop op school, gegeven 
door een professionele theater- of dansdocent. Er zijn ook 
maatprojecten te boeken, bijvoorbeeld aan de hand van een 
door de school gekozen thema. Wij zijn gespecialiseerd 
in theaterlessen waarbij taalontwikkeling een belangrijke 
rol speelt. Kom met de klas naar een van de schoolvoor-
stellingen en beleef het zelf: wij combineren kwaliteitspro-
grammering met de typische Zuidoost gezelligheid waarbij 
iedereen welkom is!
Prijs per leerling: €  5.- (inclusief 1 workshop)
 

De Toneelmakerij maakt gedurfd en kwalitatief jeugdtheater 
voor alle leeftijdsgroepen, met liefde voor taal, interdisciplinair 
experiment en maatschappelijke betrokkenheid. We spelen in 
de theaters in de wijken van Amsterdam, op locatie en zoe-
ken ons publiek op in hun klaslokaal, waar de beleving intens 
en het contact maximaal is. Elk jaar organiseren we bij ons in 
huis theaterdagen. Dit jaar voor de allerkleinsten. We bouwen 
ons pand om tot groentepakhuis waar we de tango dansen 
met avocado’s en kung-fu-skills uitoefenen op paprika’s. Na 
deze workshop met druilerige doperwten en zingende sprui-
ten bekijken we de kleuterkomedie Eet je bord leeg. Kosten 
voor de voorstelling met workshops is € 6,- per leerling. 
Alle scholen die een voorstelling van de Toneelmakerij 
bezoeken, ontvangen een gratis inspiratiebox. We bieden 
ook workshops aan: actieve programma’s waar kinderen 
experimenteren met theater, dans, taal, filosofie, film en 
beeldende kunst.

Theater De Krakeling is het theater waar kinderen en jongeren 
kunnen genieten van inspirerende theatervoorstellingen. Ons 
streven is om een jong publiek uit alle lagen van de bevolking te 
laten zien dat theater verrijkt. Theater maakt ruimte voor verbeel-
ding, verwondering, inleving en geeft een open blik op de wereld. 
Elk seizoen stellen wij zorgvuldig een educatief aanbod samen 
van schoolvoorstellingen voor alle groepen uit het primair onder-
wijs. Bij een schoolvoorstelling bieden wij altijd 3 verdiepende 
workshops aan op school, waarin de thema’s van de voorstelling 
terugkomen. De leerlingen leren toneelspelen, fantaseren, filo-
soferen, presenteren en reflecteren. Op deze manier willen wij 
er toe bijdragen dat een theaterervaring mag en kan beklijven. 
Deelname met de hele school heeft onze voorkeur de samenwer-
king te intensiveren. Kosten: € 6,- per leerling incl. 3 theaterlessen 
op school. Tip: schrijf voor de zomervakantie in om de voorstelling 
van uw eerste keuze te kunnen bezoeken! 

De Meervaart biedt een breed scala aan activiteiten op het 
gebied van cultuurparticipatie, cultuureducatie en presen-
tatie van podiumkunsten. Cultuureducatie en talentontwik-
keling zijn de ruggengraat van de organisatie, waarmee we 
kinderen en jongeren een lange leerlijn aanbieden die start 
bij de onderbouw van het primair onderwijs en doorgaat tot 
actieve kunstbeoefening in de vrije tijd. We gaan graag met 
u in gesprek om aan uw specifieke wensen een invulling te 
kunnen geven. Onze voorstellingen voor het primair onder-
wijs worden altijd voorafgegaan door een verrassende inlei-
dende les op school. Ongeveer een week na de voorstelling 
krijgen de leerlingen een uitdagende workshop, waarvoor 
onze vakdocenten met veel plezier bij u op school langs-
komen. Het pakket inleiding, voorstelling en workshop bie-
den we u aan voor € 6,- euro per leerling. 



Internationaal Theater AmsterdamPodium Mozaïek

Stadsschouwburg Amsterdam en Toneelgroep Amsterdam zijn 
sinds seizoen 18|19 Internationaal Theater Amsterdam (ITA). ITA 
is een roodpluchen pretpark voor grote en kleine kinderen; onze 
trappen zijn om op te rennen, onze gangen om in te zingen, onze 
bordessen om op te dansen en in onze zalen ervaar je de magie 
van het theater.
Bij ons kunnen leerlingen theater ervaren én zelf maker zijn. Tijdens 
voorstellingen, in workshops, door onze theatrale rondleidingen en 
educatiemateriaal ontdekken kinderen via een kunstervaring wie 
ze (willen) zijn en hoe je samen de wereld vorm kunt geven. 
Omdat wij geloven dat de leerlingen meer uit een voorstelling 
halen wanneer ze goed voorbereid zijn, bieden we bij elke 
schoolvoorstelling een voorbereidende workshop en ander edu-
catief materiaal aan. Een kaartje kost tussen € 5,50 en € 8,- per 
leerling inclusief workshop/lesmateriaal en openbaar vervoer.
We hopen u en uw leerlingen in seizoen 19|20 bij ons te mogen 
ontvangen!

Podium Mozaïek geeft West zo z’n eigen culturele hart. Bij het 
samenstellen van het programma luisteren we goed naar de 
wensen van de scholen om ons heen. Daarom is er theater, 
muziek, dans en film en zijn er voorstellingen en interactieve 
projecten bij die interessante of moeilijke thema´s bespreekbaar 
maken in de klas. 
Een bezoek aan een voorstelling kost (tenzij anders vermeld) 
€ 6,- per leerling, inclusief workshop. Verdiepende workshops 
aansluitend op de thematiek van een voorstelling kunnen ook 
geboekt worden. Alle workshops worden gegeven door een 
theater docent dan wel muzikant. Ook bieden we dit jaar het spe-
ciale project No Guts No Glory aan, een interdisciplinair project 
voor op school. In overleg kunnen we kijken wat het best bij uw 
klas en lessen past.

SPEELLIJST

DE TONEELMAKERIJ

EET JE BORD LEEG – di 28 jan t/m vr 7 feb (groep 1/2 – 3/4) 
WORKSHOP: EEN KOFFER VOL THEATER – het hele jaar 
(groep 1/2–3/4)
WORKSHOP: HET ANTWOORD – het hele jaar (groep 5/6 – 7/8)
STUDIEDAG (VOOR DE LEERKRACHTEN) – het hele jaar (schoolbreed) 

PODIUM MOZAÏEK

STICKS – vrijdag 4 oktober (groep 1/2)
DROOMLAND – maandag 4 november (groep 3/4 – 5/6)
IDFA x Podium Mozaïek – do 28 & vr 29 nov (groep 7/8)
BOEF – maandag 6 januari (groep 1/2)
AYŞ E EN DE VERLIEFDE WOLK –maandag 26 januari (groep 3/4)
ALI & NINO – maandag 24 februari (groep 7/8)
KONING VAN KATOREN – voorjaar 2020 (groep 5/6)
DROMENBLAZERS – vrijdag 27 maart (groep 3/4 – 5/6)
HIPHOP HOERA DE REMIX – maandag 6 april (groep 1/2) 
STIL OF IK SCHIET – dinsdag 14 april (groep 3/4 – 5/6)
NO GUTS NO GLORY – in overleg (schoolbreed)

INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM

MARTIN LUTHER KING – do 7 + vr 8 nov (groep 7/8)
JUFFENBALLET – 2 april (groep 7/8)
ROTONDEDANS – in overleg (groep 1/2)
HUIS VAN PERSONAGES – in overleg (groep 3/4 en 5/6)
ACHTER DE SCHERMEN – in overleg (groep 7/8)
THEATERTRAINING – in overleg (groep 7/8)

MEERVAART 

RIMPELSTEELTJE – maandag 7 oktober (groep 3/4)
KIKKER EN HET AVONTUUR –  maandag 13 januari (groep 1/2)
DE TOVERFLUIT – maandag 27 januari (groep 5/6 – 7/8)
ROBIN HOOD – maandag 9 maart (groep 1/2)
KANONNENVOER – dinsdag 10 maart (groep 7/8)
NIET WIET, WEL NEL – maandag 16 maart (groep 3/4)
DE SPEELVLOER– het hele jaar (schoolbreed)

BIJLMER PARKTHEATER

HEIDI PIPPI SISSI RONNIE BARBIE – woensdag 30 oktober (groep 7/8)
EN DE WINNAAR IS… – wo 6 en do 7 nov (groep 7/8)
VREEMDE EEND – donderdag 14 november (groep 1/2)
WIE NIET WEG IS IS GEZIEN – maandag 3 februari (groep 3/4– 5/6)
ADIOS – woensdag 4 maart (groep 5/6 – 7/8)
BOEF – donderdag 5 maart (groep 1/2)
ROEST – woensdag 11 maart (groep 5/6)
TAARTROVERS – ma 6 t/m do 9 april (groep 1/2– 3/4)

THEATER DE KRAKELING

MARTIN LUTHER KING – do 26 sep t/m di 1 okt (groep 7/8)
EN DE WINNAAR IS… – di 29 okt t/m vrij 1 nov (groep 5/6)
GEBROEDERS LEEUWENHART – di 12 t/m vr 15 nov (groep 5/6)
NIET WIET, WEL NEL – ma 20 t/m vr 24 jan & ma 6 t/m wo 8 apr (groep 3/4) 
LAMPJE – ma 27 t/m vr 31 jan (groep 5/6 – 7/8)
SNEUE GEVALLEN – di 25 t/m vr 28 feb (groep 3/4)
MIJN MOEDER IS EEN DIVA – di 3 t/m vr 6 mrt (groep 5/6 – 7/8)
HET DIER, HET DIER EN HET BEESTJE – di 24 t/m vr 27 mrt (groep 5/6)
MENEERTJE MEER – ma 11 t/m vr 29 mei (groep 1/2)
STICKS – di 2 t/m vr 12 juni (groep 1/2)
EN… ACTIE! – op aanvraag (groep 5/6 – 7/8)
EN NU JULLIE DE REGIE! – op aanvraag (groep 7/8)



MeervaartPodium Mozaïek & Bijlmer ParktheaterBijlmer ParktheaterPodium Mozaïek & Theater De Krakeling
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KIKKER EN HET AVONTUUR
THEATER TERRA

Kikker gaat samen met Rat op een avontuurlijke reis. Dan 
begint het te regenen en moeten ze snel terug. Thuis blijkt 
een veel groter avontuur te wachten, want de huizen van 
Varkentje, Eend en Kikker zijn overstroomd. Omdat Kikker 
het beste kan zwemmen, gaat hij moedig hulp halen. Kom 
je naar het theater om samen met Kikker dit grote avontuur 
te beleven?

BOEF
MAAS THEATER EN DANS

Een zwarte schaduw, krakende schoenen en een gillend 
alarm. Boef is een boevenavontuur voor kleuters. Met 
zwarte maskers, grappige (panto-)mimetechniek en sim-
pele omdraaiingen nemen de spelers de kinderen mee in 
een eenvoudige puzzel. Wie is de echte boef? Wat is de 
juiste sluiptechniek en hoe kan je de politie helpen? Twee 
houtje-touwtje-detectives geven een masterclass ‘boef’. Met 
fantasie, humor en slapstick brengen de acteurs van Maas 
een spannende whodunit.

VREEMDE EEND 
LAAGLAND-SALLY

 DANSTHEATERGEZELSCHAP MAASTRICHT

“Goeiemorgen Buur, Goeiemorgen Buuf!” 
Alles is netjes, rustig en onder controle in de straat van Buuf 
en Buur. Totdat er een nieuweling naast hen komt wonen. 
Met de komst van deze vreemde eend wordt de straat op 
zijn kop gezet en de buurt getest. Staan zij open voor deze 
nieuweling? Is er wel plek op het picknick-kleed voor een 
derde persoon? En wie is hier nu eigenlijk de vreemde 
eend?

STICKS 
OORKAAN MET PERCOSSA

In Sticks ontdek je samen met de vier virtuoze slagwerkers 
van Percossa hoe je kunt praten zonder een woord te zeggen. 
Hoe je muziek kunt maken zonder muziek instrumenten en 
hoe je je oren kunt openen voor geluiden die je nog nooit 
hoorde. Een percussieconcert van vier oer-nette mannen, 
die je laten luisteren naar het ritme der dingen en die mis-
schien wel niet zo beschaafd zijn als ze doen voorkomen.
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Waar:  Podium Mozaïek & Theater De Krakeling
Wanneer:   vrijdag 4 oktober (Podium Mozaïek) 

di 2 t/m vr 12 juni (Theater De Krakeling)
Duur:  50 minuten
Thema’s:  muziek, ondeugend

Waar:  Bijlmer Parktheater
Wanneer:  donderdag 14 november 
Duur:  60 minuten
Thema’s:  nieuwkomers, vriendschap

Waar:  Podium Mozaïek & Bijlmer Parktheater
Wanneer:   maandag 6 januari (Podium Mozaïek)

en donderdag 5 maart (Bijlmer Parktheater) 
Duur:  45 minuten 
Thema’s:  speurneuzen, avontuur

Waar:  Meervaart
Wanneer:  maandag 13 januari 
Duur:  60 minuten 
Thema’s:  avontuur, eigenwaarde
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Waar:  Bijlmer Parktheater
Wanneer:  ma 6 t/m do 9 april
Duur:   120 minuten (inclusief bezoek beeldende installatie 

in het Bijlmer Parktheater)
Thema’s:  spelen, zintuigen

Waar:  Podium Mozaïek
Wanneer:  maandag 6 april 
Duur:  50 minuten 
Thema’s:  sociale waarden, hiphop

Waar:  Meervaart
Wanneer:  maandag 9 maart
Duur:  60 minuten
Thema’s:  eerlijkheid, gelijkheid

Waar:  de Toneelmakerij 
Wanneer:  di 28 jan t/m vr 7 feb 
Duur:  halve dag (ochtend of middag)
Thema’s:  voeding, familie

Bijlmer ParktheaterPodium MozaïekMeervaartde Toneelmakerij
g
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TAARTROVERS
FANTASTISCH FILMFESTIVAL

Bij Taartrovers Film Festival draait alles om de verwonde-
ring. Het is een festival met een bijzonder filmprogramma 
én creatieve, onderzoekende spelactiviteiten waarbij alle 
zintuigen aan bod komen in de zogenaamde Speeltuin van 
de Verbeelding. Ze nodigen uit tot spelen, fantaseren, ont-
dekken én zelf maken.. Ontdek je het met ons mee? Kijk 
voor meer informatie op www.taartrovers.nl/filmfestival/nl

HIPHOP HOERA DE REMIX
DON’T HIT MAMA

Wie ben ik, en wie is die ander? Als jij mij duwt, duw ik jou. 
Of zullen we samen… 
Drie fenomenale urban dansers spelen goed in op de sociale 
wereld van kleuters. Met prachtige, kleurrijke animatiefilm-
beelden en originele interactievormen gaan de kinderen vol 
overgave mee in de hiphopcultuur. Een theatrale dansvoor-
stelling met een duidelijke boodschap: Samen sta je sterk. 
En jong geleerd is oud gedaan! Een remix van de succes-
volle voorstelling uit 2016. 

ROBIN HOOD:
PRINS VAN DE BOSSEN 

THEATER GNAFFEL

Voor de deur van een klooster, vindt een grote bruine beer 
Robin Hood. Ze voedt hem liefdevol op in een groene wereld 
zonder grenzen, macht en hiërarchie. Dan komt Robin in 
de mensenwereld terecht, waar Prins Jan de belastingen 
verhoogd zodat hij lekker van een met geitenmelk gevuld 
zwembad kan genieten. Robin Hood besluit om te vechten 
tegen dit onrecht. In dit spannende avontuur tonen Robin 
Hood en zijn vriendelijke struikrovers moed in de strijd voor 
eerlijkheid en gelijkheid. 

5 76 8

EET JE BORD LEEG
DE TONEELMAKERIJ 

Een culinaire kleuter komedie met vliegende groenten, 
K-pop-pepers, fitness-frieten en kunstzinnige komkom-
mers en de desillusie van een conflictloze keukentafel. In 
het voorjaar bouwen we ons pand om tot een voedselmarkt 
waar we de tango dansen met een avocado en kung-fu-
skills uitoefenen op levende paprika’s. Leerlingen zijn een 
dagdeel bij ons in huis, zien de voorstelling en spelen zelf 
onder leiding van levende paprika’s en druilerige doperwten.
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Waar:  Meervaart
Wanneer:  maandag 7 oktober
Duur:  60 minuten 
Thema’s:  familie, vriendschap

Waar:  op school
Wanneer:  het hele jaar
Duur:  45 minuten
Thema’s: fantasie en spel

Waar:  Internationaal Theater Amsterdam
Wanneer:  het hele jaar
Duur:  60 minuten
Thema’s:  dans, geometrie

Waar:  Theater De Krakeling
Wanneer:  ma 11 t/m vr 20 mei 
Duur:  40 minuten
Thema’s:  verbeelding, humor

Theater De Krakeling Internationaal Theater Amsterdam de Toneelmakerij

WORKSHOP: EEN KOFFER 
VOL THEATER

DE TONEELMAKERIJ 

Een theaterdocent neemt de leerlingen mee in een avontuur-
lijke geleide fantasie. Met een koffer vol theater gaan we op 
pad en maken een tocht door de school en over het school-
plein. Uit de koffer komen kostuums, rekwisieten en muziek. 
Langzaam ontvouwt zich een nieuwe wereld, in onze eigen 
vertrouwde omgeving. Samen spelen we korte scènes, zin-
gen we liedjes, steken we rivieren over en beklimmen we 
bergen. We maken de eerste stappen in theaterland.

ROTONDEDANS
INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM

Je draait binnen via onze draaideur, in de ronde rotonde kijk 
je je ogen uit en rondjes draaiend om je eigen as wervel je 
door het theater. Onder een grote, ronde kristallen kroon-
luchter ligt de rotonde. Dansers die normaal gesproken 
dansen in onze Grote Zaal, hebben een kleine choreografie 
gemaakt voor deze intieme en sprookjesachtige ruimte. Zij 
dansen voor de allerjongsten en laten hen kennismaken met 
hedendaagse dans en de dansfantasie van de leerlingen.
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MENEERTJE MEER 
TG. WINTERBERG /JOB RAAIJMAKERS/

STIP THEATERPRODUCTIES

Meneertje Meer wil steeds meer en neemt steeds meer. Hij 
maakt uiteindelijk zelfs meer Meneertjes van zichzelf. Maar 
die Meneertjes willen ook meer en meer. De wereld raakt 
overspoeld door Meneertjes. Dan wil Meneertje Meer niets 
meer. Een beeldende en vrolijke voorstelling met poppen-
spel over alles willen hebben en meer dan dat. Totdat blijkt 
dat teveel echt bestaat.
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Meervaart

RIMPELSTEELTJE
PIETER TIDDENS

‘Rimpelsteeltje’ is een fantasierijk sprookje waarin vrolijk-
heid en weemoed dichtbij elkaar liggen. In de voorstelling 
verliest een oude mevrouw langzaam haar grip op de rea-
liteit. Ze verdwijnt in een zelfgeschapen wereld en neemt 
haar omgeving daarin mee. Dat kan onhandig zijn en soms 
lastig. Toch maakt ze er een mooi verhaal van. Net als in 
het oorspronkelijke sprookje van Repelsteeltje, neemt het 
noodlot in de muzikale voorstelling Rimpelsteeltje steeds 
een onverwachte of spannende wending.



Waar:  d e Toneelmakerij 
Wanneer:  di 28 jan t/m vr 7 feb 
Duur:  halve dag (ochtend of middag)
Thema’s:  voeding, familie

Waar:  Podium Mozaïek
Wanneer:  maandag 26 januari
Duur:  55 minuten 
Thema’s:  Turks muzikaal sprookje, vriendschap

Waar:  Theater De Krakeling & Meervaart 
Wanneer:   ma 20 t/m vr 24 jan en ma 6 t/m wo 8 apr (Theater 

De Krakeling) & maandag 16 maart (Meervaart)
Duur:  60 minuten
Thema’s:  leren lezen, misverstanden

Waar:  Podium Mozaïek
Wanneer:  maandag 4 november 
Duur:  50 minuten 
Thema’s:  nieuwkomers, de kracht van verbeelding

Podium MozaïekTheater De Krakeling & Meervaart Podium Mozaïek

AYŞŞAYŞAY  EŞ EŞ EN DE VERLIEFDE 
WOLK 

REART COLLECTIVE & RENÉ GROOTHOF

Het meisje Ayşe is trots op haar prachtige tuin. Maar een 
hebberige man wil alle bloemen hebben. Samen met haar 
vrienden de haas, de duif, alle dieren en het verliefde 
wolkje komt Ayşe in opstand. Een sprookje met iconische 
waarde: iedereen in Turkije groeit er mee op. reART collec-
tive maakte samen met René Groothof hier een muzikaal 
theatersprookje van, met een ‘Peter en de Wolf’-werkwijze 
waarin de vier muziekinstrumenten op een speelse manier 
bij de karakters uit het verhaal horen. 

DROOMLAND
SAHAND SAHEBDIVANI & 

ANASTASIOS SARAKATSANOS

‘Kijk, mijn geboorteland is natuurlijk geen droomland. Ik 
weet dat er een reden is dat ik er niet meer woon. Er was 
een oorlog waardoor we moesten vluchten. Er is nog wel 
meer mis. Maar omdat mijn vader er elke avond over ver-
telt, droom ik er ‘s nachts over.’ Sahand Sahebdivani won de 
Amsterdam Fringe Award en was meermaals storyteller van 
het jaar. Met zijn meeslepende verhalen neemt hij kinderen 
mee naar Iran, zijn geboorteland dat hij als vluchteling alleen 
kent uit zijn dromen.

NIET WIET, WEL NELNIET WIET, WEL NEL
HOGE FRONTEN / LIEKE BENDERS 

niet wiet, wel nel gaat over de liefde en dat je elkaar soms 
wel leuk vindt en soms ook niet. Ook grote mensen vinden 
dat ingewikkeld. Om samen te zijn moet je elkaar begrijpen, 
maar dat is niet altijd even eenvoudig. Je raakt verstrikt in 
zinnen, kan een woord niet vinden of bent veel te kort door 
de bocht. En plots kun je daar dan weer samen om lachen 
en gaat het weer. 

13 1514 16
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de Toneelmakerij

EET JE BORD LEEG
DE TONEELMAKERIJ 

Een culinaire kleuter komedie met vliegende groenten, 
K-pop-pepers, fitness-frieten en kunstzinnige komkom-
mers en de desillusie van een conflictloze keukentafel. In 
het voorjaar bouwen we ons pand om tot een voedselmarkt 
waar we de tango dansen met een avocado en kung-fu-
skills uitoefenen op levende paprika’s. Leerlingen zijn een 
dagdeel bij ons in huis, zien de voorstelling en spelen zelf 
onder leiding van levende paprika’s en druilerige doperwten.



Waar: Internationaal Theater Amsterdam
Wanneer:  donderdag 2 april
Duur:  75 minuten
Thema’s:  fantasie, heldendom

Waar:  Podium Mozaïek
Wanneer:  vrijdag 27 maart
Duur:  50 minuten 
Thema’s:  muziek, dromen

Waar:  Theater De Krakeling
Wanneer:  di 25 t/m vr 28 feb 
Duur:  60 minuten
Thema’s:  emoties, humor

Waar:  Bijlmer Parktheater 
Wanneer:  maandag 3 februari 
Duur:  50 minuten
Thema’s:  groepsgedrag, acceptatie

Podium Mozaïek  Internationaal Theater Amsterdam Theater De KrakelingBijlmer Parktheater

DROMENBLAZERS
OORKAAN ISM HET NIEUW AMSTERDAMS 

KLARINET KWARTET

Vier jongens blazen dromen tot leven. Ze laten zich mee-
slepen door hun fantasie. Vol jeugdige verwondering en 
soms een tikje overmoedig, spelen ze spelletjes en dagen 
ze je uit om mee te dromen. Of dag te dromen. Of slaap te 
dromen. Of op-je-kop-dromen. 
Dromenblazers is een magisch vrolijk klarinet concert 
waar in de muzikanten soepel switchen tussen verschillende 
muziekstijlen. Van Gershwin tot Mahler tot Dvorák en verder. 
Want in dromen kan alles! 

JUFFENBALLET 
GEZELSCHAP: MAAS THEATER EN DANS / 

BONTEHOND

Gooi Harry Potter, de heksen van Roald Dahl, Superjuffie 
en De Luizenmoeder op een hoop en je hebt Juffenballet. 
Een bokkig avonturenverhaal voor 6+ waarin het klaslokaal 
net zo makkelijk een wild bos kan zijn. Waarin juffen over-
dag het goede voorbeeld geven, maar na het luiden van de 
schoolbel hun haren losgooien. Een voorstelling met veel 
dans, vette decorwisselingen, humor en af en toe een zielig 
liedje.

SNEUE GEVALLEN
THEATER SONNEVANCK

Gevoelens, ze liggen overal op de loer, maar niemand is zo 
gevoelig als Bram. Zodra hij de voordeur uitstapt, wordt hij 
overspoeld door prikkels. Tikkende stoplichten, borende 
bouwvakkers, regen en wind. Voor Bram is het al snel te 
veel, veel te veel. Daarom ligt hij in zijn veilige, warme kamer 
en komt nooit buiten. Sneue gevallen is een absurdistische 
en ontroerende komedie. Een ode aan de gevoelige mens. 

WIE NIET WEG IS IS GEZIEN
JONG KORZO / RYAN DJOJOKARSO & BRAM JANSEN

We spelen verstoppertje met Josje, die van auto’s houdt en 
met Anton die zich graag als Assepoester verkleedt, met 
vechtersbaasje Kim en huilebalk Seth, en met Rik die het 
liefste met Frank speelt omdat hij stiekem een beetje ver-
liefd op hem is. Verstoppen voor de ander, voor de rest. Een 
dansend sprookje dat gaat over het anders zijn en dat het 
helemaal oké is om jezelf te zijn.
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Waar:  Internationaal Theater Amsterdam
Wanneer:  het hele jaar 
Duur:  90 minuten
Thema’s:  rondleiding, theater maken

Waar:  op school
Wanneer:  het hele jaar
Duur:  45 minuten
Thema’s: fantasie en spel

Waar:  Podium Mozaïek
Wanneer:  dinsdag 14 april
Duur:  50 minuten 
Thema’s:  rust en chaos

Waar:  Bijlmer Parktheater
Wanneer:  ma 6 t/m do 9 april
Duur:   120 minuten (inclusief bezoek beeldende installatie 

in het Bijlmer Parktheater)
Thema’s:  spelen, zintuigen

Bijlmer Parktheater Podium Mozaïek de Toneelmakerij

WORKSHOP: EEN KOFFER 
VOL THEATER

DE TONEELMAKERIJ 

Een theaterdocent neemt de leerlingen mee in een avontuur-
lijke geleide fantasie. Met een koffer vol theater gaan we op 
pad en maken een tocht door de school en over het school-
plein. Uit de koffer komen kostuums, rekwisieten en muziek. 
Langzaam ontvouwt zich een nieuwe wereld, in onze eigen 
vertrouwde omgeving. Samen spelen we korte scènes, zin-
gen we liedjes, steken we rivieren over en beklimmen we 
bergen. We maken de eerste stappen in theaterland.

STIL OF IK SCHIET
HOUSE OF NOUWS

Stil zijn is goed, het maakt je rustig. Maar het is ook behoor-
lijk moeilijk. De meeste kinderen kunnen er niks van en veel 
volwassenen trouwens ook niet. In Stil of ik schiet besluit de 
zoon van een gezin opeens niet meer te spreken. Niemand 
weet waarom. Zijn ouders willen dat niet erg vinden. En 
toch… Minder praten, mindfulness, ze proberen van alles. 
Uiteindelijk halen ze zelfs een stiltemeester in huis, de 
Goeroe. 
Een muzikale voorstelling met swingende stilte waar je 
dwars doorheen mag lachen.
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TAARTROVERS
FANTASTISCH FILMFESTIVAL

Bij Taartrovers Film Festival draait alles om de verwonde-
ring. Het is een festival met een bijzonder filmprogramma 
én creatieve, onderzoekende spelactiviteiten waarbij alle 
zintuigen aan bod komen in de zogenaamde Speeltuin van 
de Verbeelding. Ze nodigen uit tot spelen, fantaseren, ont-
dekken én zelf maken.. Ontdek je het met ons mee? Kijk 
voor meer informatie op www.taartrovers.nl/filmfestival/nl

Internationaal Theater Amsterdam

HUIS VAN PERSONAGES 
THEATRALE RONDLEIDING

In het huis van ITA wonen personages. Elke avond komen ze 
tot leven op het podium, als acteurs of dansers hun stem en 
lichaam aan hen geven. Maar ook overdag, als de podia nog 
leeg zijn, is ons huis vol met hun verhalen. In een theatrale 
route door het gebouw maken de leerlingen kennis met 
verschillende personages en hun verhalen, maar worden ze 
ook zelf makers die verhalen vormgeven. 
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Waar:  Theater De Krakeling
Wanneer:  di 12 t/m vr 15 nov 
Duur:  90 minuten
Thema’s:  verbeelding, broederschap

Waar:  Podium Mozaïek
Wanneer:  maandag 4 november 
Duur:  50 minuten 
Thema’s:  nieuwkomers, de kracht van verbeelding

Theater De KrakelingPodium Mozaïek

GEBROEDERS 
LEEUWENHART

NTJONG

Astrid Lindgren schreef deze indrukwekkende jeugdroman 
in 1973. NTjong presenteert een nieuwe theaterversie van 
deze avontuurlijke en ontroerende wereldklassieker. De 
Gebroeders Leeuwenhart vertelt over de onbreekbare band 
tussen twee broers. Jonathan en zijn jongere broer Kruimel 
zijn onafscheidelijk. Dat Kruimel ziek is en niet lang meer 
leeft maakt hun onderlinge liefde nog sterker. Samen leeft maakt hun onderlinge liefde nog sterker. Samen 
bedenken ze een fantasiewereld vol kampvuren, ridders en 
heldendaden.

DROOMLAND
SAHAND SAHEBDIVANI & ANASTASIOS 

SARAKATSANOS

‘Kijk, mijn geboorteland is natuurlijk geen droomland. Ik 
weet dat er een reden is dat ik er niet meer woon. Er was 
een oorlog waardoor we moesten vluchten. Er is nog wel 
meer mis. Maar omdat mijn vader er elke avond over ver-
telt, droom ik er ‘s nachts over.’ Sahand Sahebdivani won de 
Amsterdam Fringe Award en was meermaals storyteller van 
het jaar. Met zijn meeslepende verhalen neemt hij kinderen 
mee naar Iran, zijn geboorteland dat hij als vluchteling alleen mee naar Iran, zijn geboorteland dat hij als vluchteling alleen 
kent uit zijn dromen.
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Waar:  Theater De Krakeling
Wanneer:  ma 27 t/m vr 31 jan 
Duur:  75 minuten 
Thema’s:  verbeelding, poëzie

Waar:  Meervaart
Wanneer:  maandag 27 januari
Duur:  75 minuten
Thema’s:  verbeelding, muziek

Theater De KrakelingMeervaart

LAMPJE 
MAAS THEATER EN DANS

Een indrukwekkend verhaal naar het succesvolle jeugdboek 
van Annet Schaap. Lampje, de dochter van een vuurtoren-
wachter, komt in een stormachtig avontuur terecht. Alleen 
en verloren ontmoet ze geheimzinnige zeewezens, droe-
vige kermisklanten en woeste piraten. En steeds overtreft 
ze zichzelf in dapper, volhardend en liefdevol zijn. Lampje is 
een beeldende vertelling met woeste drinkmuziek, droevige 
verlangliedjes en een poëtisch uitzicht op zee. 

DE TOVERFLUIT
DE TONEELMAKERIJ I.S.M SILBERSEE

De Toverfluit vertelt het verhaal van prins Tamino die op De Toverfluit vertelt het verhaal van prins Tamino die op De Toverfluit
zoek gaat naar prinses Pamina. In opdracht van haar moe-
der, de Koningin van de Nacht, moet Tamino haar redden 
uit handen van de boosaardige tovenaar Sarastro. Bij het 
volbrengen van deze taak valt de prins als een blok voor de 
stoere prinses. Dus ze leefden nog lang en gelukkig, want 
zo gaat dat in sprookjes. Of toch niet helemaal? Een span-
nende en sprookjesachtige opera.



Waar:  Theater De Krakeling
Wanneer:  di 3 t/m vr 6 mrt
Duur:  75 minuten
Thema:  komedie, familie

Waar:  Bijlmer Parktheater 
Wanneer:  maandag 3 februari 
Duur:  50 minuten
Thema’s:  groepsgedrag, acceptatie

Theater De KrakelingBijlmer Parktheater

MIJN MOEDER IS EEN DIVA 
DE TONEELMAKERIJ 

Absurdistische tragikomedie over niet zo beroemde kinde-
ren met een heel beroemde moeder. De moeder van Viktor 
en Valencia is een diva. Ze heeft de hele wereld over gereisd, 
maar de laatste jaren ligt ze in bed. De tweeling hoeft niet 
naar school. Ze hebben alles geleerd van hun moeder. Zo 
weten ze dat aardige mensen geld van je willen, muzikanten 
lui zijn en champagne essentieel is bij het ontbijt. 

WIE NIET WEG IS IS GEZIEN
JONG KORZO / RYAN DJOJOKARSO & BRAM JANSEN

We spelen verstoppertje met Josje, die van auto’s houdt en 
met Anton die zich graag als Assepoester verkleedt, met 
vechtersbaasje Kim en huilebalk Seth, en met Rik die het 
liefste met Frank speelt omdat hij stiekem een beetje ver-
liefd op hem is. Verstoppen voor de ander, voor de rest. Een 
dansend sprookje dat gaat over het anders zijn en dat het 
helemaal oké is om jezelf te zijn.
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Waar:  Podium Mozaïek
Wanneer:  voorjaar 2020
Duur:  60 minuten 
Thema’s:  avontuur, maatschappij & politiek

Waar:  Bijlmer Parktheater
Wanneer:  woensdag 4 maart
Duur:  60 minuten
Thema’s:  liefde, afscheid

Bijlmer Parktheater

ADIOS 
HET HOUTEN HUIS 

Een oude vrouw zit mijmerend bij de kachel. Buiten kraakt 
de appelboom in de wind. Terwijl ze thee inschenkt, dwalen 
haar gedachten af …
Het hondje blaft als er uit de theepot een piepklein manne-
tje kruipt, het is haar geliefde van vroeger. Over het behang 
vliegen vogels voorbij, een pyjama vraagt haar ten dans. 
Langzaam brengt de kamer een vervlogen wereld tot leven.

Podium Mozaïek

KONING VAN KATOREN 
NACHTDIEREN

Sinds de koning is overleden heerst er in Katoren een minis-
ter die zich alleen bezighoudt met nutteloze zaken, terwijl de 
problemen voor de bevolking zich opstapelen. Stach wil hier 
iets aan doen en besluit dat hij koning wil worden. Daarvoor 
moet hij zeven onmogelijke opdrachten volbrengen. 
Hedendaagse versie van het bekende boek van Jan Terlouw 
met een speelse knipoog naar maatschappelijke issues 
van nu. In een wereld waarin het vertrouwen in de politiek 
afneemt strijdt Stach voor de toekomst van onze kinderen afneemt strijdt Stach voor de toekomst van onze kinderen 
en laat zien hoe het óók kan. Ook geschikt voor groep 4 en 
groep 7. 



Waar:  Theater De Krakeling
Wanneer:  di 24 t/m vr 27 mrt
Duur:  60-80 minuten
Thema’s:  verbeelding, muziek

Waar:  Bijlmer Parktheater
Wanneer:  woensdag 11 maart
Duur:  55 minuten 
Thema:  duurzaamheid

Theater De KrakelingBijlmer Parktheater

HET DIER, HET DIER HET DIER, HET DIER 
EN HET BEESTJE 

THEATER ARTEMIS

Hoe maak je van hele gewone dingen een dromerige musi-
cal? Laat dat maar over aan Jetse Batelaan. Met betoverende 
dierenpakken, live muziek en een echte hond. Wat zien we 
als we van een afstandje naar ons leven kijken? En wat als er 
plotseling een salamander/egel/ shetlandpony als zij-instro-
mer bij jou voor de klas staat? Een gezongen fabel over ver-
drietig nieuws en alle gewone dingen die er dan ook nog zijn. drietig nieuws en alle gewone dingen die er dan ook nog zijn. 

ROEST
DE DANSERS, PLAN D 

Een meisje valt uit een stortkoker, midden in een eigenaar-
dige wereld. Hier komen spullen terecht die normale men-
sen niet meer nodig hebben. Oud plastic, afgedankte meu-
bels, roestige apparaten. En ook een paar onaangepaste 
mensen. Duik mee in hun surrealistische wereld, vol grap-
pige ochtendrituelen, onmogelijke dansduetten, walsende 
vuilniszakken en melancholische liedjes.
Een voorstelling om je te verwonderen, je te laten lachen en 
je te inspireren om eens lekker niet normaal te zijn.je te inspireren om eens lekker niet normaal te zijn.
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Waar: Internationaal Theater Amsterdam
Wanneer:  donderdag 2 april
Duur:  75 minuten
Thema’s:  fantasie, heldendom

Waar:  Podium Mozaïek
Wanneer:  vrijdag 27 maart
Duur:  50 minuten 
Thema’s:  muziek, dromen

Podium Mozaïek

DROMENBLAZERS
OORKAAN ISM HET NIEUW AMSTERDAMS 

KLARINET KWARTET

Vier jongens blazen dromen tot leven. Ze laten zich meesle-
pen door hun fantasie. Vol jeugdige verwondering en soms 
een tikje overmoedig, spelen ze spelletjes en dagen ze je uit 
om mee te dromen. Of dag te dromen. Of slaap te dromen. 
Of op-je-kop-dromen. 
Dromenblazers is een magisch vrolijk klarinetconcert 
waarin de muzikanten soepel switchen tussen verschillende 
muziekstijlen. Van Gershwin tot Mahler tot Dvorák en verder. muziekstijlen. Van Gershwin tot Mahler tot Dvorák en verder. 
Want in dromen kan alles!

 Internationaal Theater Amsterdam 

JUFFENBALLET 
GEZELSCHAP: MAAS THEATER EN DANS / 

BONTEHOND

Gooi Harry Potter, de heksen van Roald Dahl, Superjuffie 
en De Luizenmoeder op een hoop en je hebt Juffenballet. 
Een bokkig avonturenverhaal voor 6+ waarin het klaslokaal 
net zo makkelijk een wild bos kan zijn. Waarin juffen over-
dag het goede voorbeeld geven, maar na het luiden van de 
schoolbel hun haren losgooien. Een voorstelling met veel 
dans, vette decorwisselingen, humor en af en toe een zielig 
liedje.liedje.



Waar:  op school 
Wanneer: op aanvraag
Duur:  twee dagdelen – twee klassen per dagdeel
Thema’s:  duurzaamheid, wereldproblematiek

Waar: Podium Mozaïek
Wanneer:  dinsdag 14 april
Duur:  50 minuten 
Thema’s:  stilte, humor

Theater De KrakelingPodium Mozaïek

EN… ACTIE!
THEATER DE KRAKELING & WNF

Zes acteurs stormen de school in en zetten de kinderen let-
terlijk In… Actie…! 
De aarde staat in brand! Niks doen is geen optie… waar wat 
moeten we precies doen?
Door middel van scenes en theateropdrachten ontdekken 
de kinderen dat verduurzamen makkelijker en leuker is dan 
je denkt…

STIL OF IK SCHIET
HOUSE OF NOUWS

Stil zijn is goed, het maakt je rustig. Maar het is ook behoor-
lijk moeilijk. De meeste kinderen kunnen er niks van en veel 
volwassenen trouwens ook niet. In Stil of ik schiet besluit de 
zoon van een gezin opeens niet meer te spreken. Niemand 
weet waarom. Zijn ouders willen dat niet erg vinden. En 
toch… Minder praten, mindfulness, ze proberen van alles. 
Uiteindelijk halen ze zelfs een stiltemeester in huis, de 
Goeroe. 
Een muzikale voorstelling met swingende stilte waar je Een muzikale voorstelling met swingende stilte waar je 
dwars doorheen mag lachen.
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Waar:  Internationaal Theater Amsterdam
Wanneer:  het hele jaar
Duur:  120 minuten
Thema’s:  rondleiding, theater maken

Waar:  op school of in de Toneelmakerij
Wanneer:  het hele jaar
Duur:  90 minuten
Thema:  filosofie, spel

Internationaal Theater Amsterdam

HUIS VAN PERSONAGES 
THEATRALE RONDLEIDING

In het huis van ITA wonen personages. Elke avond komen ze 
tot leven op het podium, als acteurs of dansers hun stem en 
lichaam aan hen geven. Maar ook overdag, als de podia nog 
leeg zijn, is ons huis vol met hun verhalen. In een theatrale 
route door het gebouw maken de leerlingen kennis met 
verschillende personages en hun verhalen, maar worden ze 
ook zelf makers die verhalen vormgeven. 

de Toneelmakerij

WORKSHOP: HET 
ANTWOORD

DE TONEELMAKERIJ

Middenin een groot doolhof ligt een gouden envelop, met 
daarin Het antwoord. Om bij de envelop te komen voer je Het antwoord. Om bij de envelop te komen voer je Het antwoord
met elkaar verschillende opdrachten uit. Je speelt, je denkt, 
je zingt, je danst en voor je het weet heb je muren geslecht 
waar je nooit doorheen dacht te komen. Heeft de inhoud van 
de envelop hier nog wat aan toe te voegen? Of heeft de weg 
er naartoe ons al genoeg wijsheid gebracht?er naartoe ons al genoeg wijsheid gebracht?



Waar:  Bijlmer Parktheater
Wanneer:  woensdag 30 oktober 
Duur:  75 minuten
Thema:  helden

Waar:  Bijlmer Parktheater & Theater De Krakeling
Wanneer:   di 29 okt t/m vrij 1 nov ( Theater De Krakeling) 

& wo 6 + do 7 nov (Bijlmer Parktheater) 
Duur:  60 minuten
Thema:  humor, emoties

Bijlmer ParktheaterBijlmer Parktheater & Theater De Krakeling 

HEIDI PIPPI SISSI 
RONNIE BARBIE

HEROES OF INSTAGRAM
NT JONG 

Wat is de invloed van sociale media en influencers? 
Koningin Maxima voert wifi-loze dagen in voor haar doch-
ters. Kinderen experimenteren met hun identiteit op het 
internet. Waar is eigenlijk de meeste ruimte voor fantasie? 
Het zou heerlijk zijn als je elke dag opnieuw kunt bepalen 
wie je bent. Van een prinses tot een rapper. Wat als je van wie je bent. Van een prinses tot een rapper. Wat als je van 
prinses Sissi houdt en er totaal anders uitziet? Of speel je 
als jongen liever Barbie dan Ken?

EN DE WINNAAR IS… 
BONTEHOND

“Ik zal nooit meer de trap op stampen. Ik zal nooit meer 
vervelend zijn. Ik zal alleen nog maar grapjes maken zodat 
iedereen moet lachen en ik zal altijd mijn bord leegeten. 
Als ik hard genoeg mijn best doe, dan komt alles goed.” EN 
DE WINNAAR IS… is een tragikomische voorstelling over 
ouders die heel hard schreeuwen, heel hard lachen en heel 
hard mooi weer spelen. Over ouders die doorgaan tot ze 
hebben wat ze willen hebben en niet opgeven. Maak je borst 
maar nat voor deze voorstelling in een boksring, vol rake maar nat voor deze voorstelling in een boksring, vol rake 
klappen, stekende grappen en troostknuffels.  
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Waar:  Podium Mozaïek
Wanneer:  do 28 & vr 29 nov 
Duur:  45 minuten (2 à 3 documentaires) 
Thema’s:  maatschappij, Nederlands

Waar:  Theater De Krakeling & Internationaal Theater Amsterdam
Wanneer:   do 26 sep t/m di 1 okt (Theater De Krakeling)

& do 7 + vr 8 nov (International Theater Amsterdam)
Duur:  60 minuten
Thema’s:  racisme, opkomen voor waar je in gelooft 

Podium Mozaïek

IDFA X PODIUM MOZAÏEK
INTERNATIONAAL DOCUMENTAIRE FESTIVAL 

AMSTERDAM

Podium Mozaïek is één van de filmzalen van het Internationaal 
Documentaire Festival Amsterdam (IDFA). Tijdens het festi-
val toveren we de theaterzaal om tot bioscoop zaal. De docu-
mentaires die we tonen sluiten aan bij de belevingswereld 
van kinderen in Amsterdam. Films over kinderen, soms heel 
bijzondere jonge mensen en soms heel gewone kinderen in 
uitzonderlijke situaties. Afwijkende prijs: 2,- euro per leer-
ling. Een workshop of nagesprek in de klas kan natuurlijk ling. Een workshop of nagesprek in de klas kan natuurlijk 
worden bijgeboekt. Ook geschikt voor groep 6.

Theater De Krakeling & Internationaal Theater Amsterdam

MARTIN LUTHER KING
URBAN MYTH, THEATER DE KRAKELING EN STIP 

THEATERPRODUCTIES 

In deze muzikale familievoorstelling volgen we het verhaal 
van de jonge Martin Luther King. We gaan terug naar 1937, 
de tijd dat huidskleur voor de jonge Martin nog geen issue 
was. Totdat hij naar school gaat en niet naar dezelfde school 
mag als zijn blanke vriendjes. Een gevoel van onrechtvaar-
digheid wakkert een vuur in hem aan dat niet meer te stillen 
is. Hoe ver is Martin bereid te gaan voor zijn droom dat op 
een dag iedereen in harmonie met elkaar zal samenleven?een dag iedereen in harmonie met elkaar zal samenleven?



Waar:  Theater De Krakeling
Wanneer:  ma 27 t/m vr 31 jan 
Duur:  75 minuten 
Thema’s:  verbeelding, poëzie

Waar:  Meervaart
Wanneer:  maandag 27 januari
Duur:  75 minuten
Thema’s:  filosofie, muziek

Theater De KrakelingMeervaart

LAMPJE 
MAAS THEATER EN DANS

Een indrukwekkend verhaal naar het succesvolle jeugdboek 
van Annet Schaap. Lampje, de dochter van een vuurtoren-
wachter, komt in een stormachtig avontuur terecht. Alleen 
en verloren ontmoet ze geheimzinnige zeewezens, droe-
vige kermisklanten en woeste piraten. En steeds overtreft 
ze zichzelf in dapper, volhardend en liefdevol zijn. Lampje is 
een beeldende vertelling met woeste drinkmuziek, droevige 
verlangliedjes en een poëtisch uitzicht op zee. 

DE TOVERFLUIT
DE TONEELMAKERIJ I.S.M SILBERSEE

De Toverfluit vertelt het verhaal van prins Tamino die op De Toverfluit vertelt het verhaal van prins Tamino die op De Toverfluit
zoek gaat naar prinses Pamina. In opdracht van haar moe-
der, de Koningin van de Nacht, moet Tamino haar redden 
uit handen van de boosaardige tovenaar Sarastro. Bij het 
volbrengen van deze taak valt de prins als een blok voor de 
stoere prinses. Dus ze leefden nog lang en gelukkig, want 
zo gaat dat in sprookjes. Of toch niet helemaal? Een span-
nende en sprookjesachtige opera.
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Waar:  Theater De Krakeling
Wanneer:  di 3 t/m vr 6 mrt
Duur:  75 minuten
Thema:  komedie, familie

Waar:  Podium Mozaïek
Wanneer:  maandag 24 februari
Duur:  55 minuten 
Thema’s:  vriendschap, literaire klassiekers

Theater De Krakeling

MIJN MOEDER IS EEN DIVA 
DE TONEELMAKERIJ 

Absurdistische tragikomedie over niet zo beroemde kinde-
ren met een heel beroemde moeder. De moeder van Viktor 
en Valencia is een diva. Ze heeft de hele wereld over gereisd, 
maar de laatste jaren ligt ze in bed. De tweeling hoeft niet 
naar school. Ze hebben alles geleerd van hun moeder. Zo 
weten ze dat aardige mensen geld van je willen, muzikanten 
lui zijn en champagne essentieel is bij het ontbijt. 

Podium Mozaïek

ALI & NINO
WITTE RAAF

Ali en Nino (Kurban Said, 1937) worden ook wel de Romeo 
en Julia van de Oriënt genoemd. In deze muzikale theater-
voorstelling leven ze in het hier en nu. Hier ontmoeten Ali 
– in afwachting van zijn permanente verblijfsvergunning – en 
Nino – die de zomerdagen thuis doorbrengt – elkaar op hun 
gedeelde dakterras. Het is een verhaal van iedereen. Een 
verhaal over vriendschap en liefde zonder grenzen. Witte 
Raaf maakt op humoristische wijze grote thema’s bespreek-
baar, door grote verhalen menselijk en heerlijk muzikaal te baar, door grote verhalen menselijk en heerlijk muzikaal te 
maken.



Waar:  Meervaart
Wanneer:  dinsdag 10 maart
Duur:  75 minuten 
Thema’s:  vriendschap, oorlog

Waar:  Bijlmer Parktheater
Wanneer:  woensdag 4 maart 
Duur:  60 minuten
Thema’s:  liefde, afscheid

MeervaartBijlmer Parktheater

KANONNENVOER
HET LAAGLAND 

Een muzikaal slagwerkspektakel met gardes, potten en 
pannen. Kok Tortot heeft in tijden van oorlog maar één doel: 
overleven. Tortot, met een hart zo koud als een vis, zorgt 
vooral voor zichzelf. Totdat hij Halve George ontmoet, een 
gewonde soldatenjongen die in de vuurlinie bijna tot kanon-
nenvoer was vermorzeld. Tortot neemt deze vrolijke spraak-
waterval ongewild op sleeptouw. Samen bluffen zij zich een 
fantasievolle weg door barre tijden. Gebaseerd op Benny 
Lindelaufs bekroonde jeugdboek ‘Hoe Tortot zijn vissenhart Lindelaufs bekroonde jeugdboek ‘Hoe Tortot zijn vissenhart 
verloor’. 

ADIOS 
HET HOUTEN HUIS 

Een oude vrouw zit mijmerend bij de kachel. Buiten kraakt 
de appelboom in de wind. Terwijl ze thee inschenkt, dwalen 
haar gedachten af …
Het hondje blaft als er uit de theepot een piepklein manne-
tje kruipt, het is haar geliefde van vroeger. Over het behang 
vliegen vogels voorbij, een pyjama vraagt haar ten dans. 
Langzaam brengt de kamer een vervlogen wereld tot leven.
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Waar:  Internationaal Theater Amsterdam
Wanneer:  het hele jaar
Duur:  120/150 minuten
Thema’s:  acteren, coaching

Waar:  Internationaal Theater Amsterdam
Wanneer: het hele jaar
Duur:  150 minuten
Thema’s:  achter de schermen, theater maken

Internationaal Theater Amsterdam

THEATERTRAINING
INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM

In het huis van ITA worden theater- en dansvoorstellingen 
getoond, en ook zelf gemaakt. Naast de hernemingen van eer-
der gemaakt repertoire, gaan er jaarlijks gemiddeld 6 nieuwe 
stukken in première, gespeeld door ons vaste ensemble. Als 
je ergens dus kunt leren over acteren en theatermaken dan 
is het bij ons. Tijdens de theatertraining ervaren de leerlingen 
hoe het is om op een podium te staan. Deze training is een 
mooie aftrap voor het werken aan jullie eigen eindvoorstelling.
U kunt onze theatermakers ook inzetten in de begeleiding U kunt onze theatermakers ook inzetten in de begeleiding 
van het repetitieproces van de eindvoorstelling van groep 8. 

Internationaal Theater Amsterdam

ACHTER DE SCHERMEN 
INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM

In het huis van ITA worden elke avond voorstellingen 
gespeeld en gedanst. Maar zo’n voorstelling is er niet 
zomaar. Sommige voorstellingen wonen al jaren in het hoofd 
van een maker voordat ze op het toneel terecht komen. En 
achter de schermen werkt een enorm team wekenlang om 
een idee te realiseren. Kom bij ons en ervaar hoe het is om 
theater te maken. Van idee, via vormgeven, naar technische 
realisatie, tot eindresultaat. Kom maken! 



Waar:  op school 
Wanneer: op aanvraag
Duur:  twee dagdelen -twee klassen per dagdeel
Thema’s:  duurzaamheid, wereldproblematiek

Waar:  op school en in Theater De Krakeling 
Wanneer:  op aanvraag
Duur:   5 lessen van 1,5 uur in de klas, 

en 1 dag in Theater De Krakeling 
Thema’s: samenwerken, toneelspelen

Theater De KrakelingTheater De Krakeling

EN… ACTIE!
THEATER DE KRAKELING & WNF

Zes acteurs stormen de school in en zetten de kinderen let-
terlijk In… Actie…! 
De aarde staat in brand! Niks doen is geen optie… waar wat 
moeten we precies doen?
Door middel van scenes en theateropdrachten ontdekken 
de kinderen dat verduurzamen makkelijker en leuker is dan 
je denkt…

NU JULLIE! 
NEEM THEATER DE KRAKELING EEN DAG OVER! 

Wat komt er allemaal kijken bij het runnen van een theater en 
bij het maken van een voorstelling?
De leerlingen werken met de Krakeling professionals om 
erachter te komen wat er allemaal voor en achter de schermen 
gebeurt. Iedereen draagt zijn steentje bij om de avondvoor-
stelling te laten slagen. Wie maakt het publiciteitsmateriaal, 
wie verkoopt de kaartjes? Wie verzorgd het decor en het licht 
en geluid? En, wie is er voor een dag de directeur?
De kinderen nemen een dag het theater helemaal over en zijn De kinderen nemen een dag het theater helemaal over en zijn 
’s avonds allemaal acteur tijdens hun eigen voorstelling op het 
toneel van Theater De Krakeling.
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Waar:  op school of in de Toneelmakerij
Wanneer:  het hele jaar
Duur:  90 minuten
Thema:  filosofie, spel

de Toneelmakerij

WORKSHOP: HET 
ANTWOORD

DE TONEELMAKERIJ

Middenin een groot doolhof ligt een gouden envelop, met 
daarin Het antwoord. Om bij de envelop te komen voer je Het antwoord. Om bij de envelop te komen voer je Het antwoord
met elkaar verschillende opdrachten uit. Je speelt, je denkt, 
je zingt, je danst en voor je het weet heb je muren geslecht 
waar je nooit doorheen dacht te komen. Heeft de inhoud van 
de envelop hier nog wat aan toe te voegen? Of heeft de weg 
er naartoe ons al genoeg wijsheid gebracht?er naartoe ons al genoeg wijsheid gebracht?
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Waar:  op school
Wanneer:  het hele jaar
Duur:  12 weken, 1 lesuur per week
Thema’s:  taalvaardigheid, sociale vaardigheden
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Meervaart

DE SPEELVLOER
MEERVAART 

In dit project krijgen alle groepen les van een theaterdocent 
gericht op versterking van zowel cognitieve als sociaal-emo-
tionele vaardigheden. De lessenreeks is gebaseerd op de 
kerndoelen van de taalontwikkeling. Leerlingen ervaren 
daarbij spelplezier door zelf scenes te bedenken en uit te 
spelen in interactie met de docent en medeleerlingen. Via 
de Speelvloerlessen en het jaarlijkse voorstellingsbezoek 
krijgen de leerlingen de kans om hun fantasie, expressie- en 
voorstellingsvermogen verder te ontwikkelen en hun hori-voorstellingsvermogen verder te ontwikkelen en hun hori-
zon te verbreden. 

sc
h

o
o

lb
re

e
d

Waar:  op school 
Wanneer: in overleg
Duur:  in overleg, maximaal 3 maanden 
Thema’s:  diversiteit en kunst

Podium Mozaïek

NO GUTS NO GLORY
STICHTING DE WERKELIJKHEID 

I.S.M PODIUM MOZAÏEK

Een interdisciplinair en intergenerationeel kunstproject om 
de kracht van diversiteit binnen het Amsterdams onderwijs 
vaart te geven. Door verhalen van kinderen, hun (groot)
ouders, leerkrachten en andere medewerkers leren we 
elkaar beter kennen en ontstaat ruimte voor verschil en 
overeenkomsten. Onderdeel van het project zijn training, 
kunsteducatie, filosoferen en kunst/theatrale interventies. 
Een kunstenaar verbindt de losse verhalen tot een kunstin-Een kunstenaar verbindt de losse verhalen tot een kunstin-
stallatie die bij de feestelijke afsluiting zal worden getoond.  

Waar:  op school of in de Toneelmakerij
Wanneer:  het hele jaar
Duur:   een dag, in overleg ook een halve dag traject 

mogelijk
Thema’s:  kennisoverdracht, studiedag

STUDIEDAG 
OVER HET ONTWERPEN VAN THEATER OF 

DANSLESSEN VOOR HET PO, DE TONEELMAKERIJ

‘Creativiteit is geen talent, het is een manier van werken.’ Met 
dit citaat van John Cleese in het achterhoofd onderzoeken 
we de voorwaarden voor creativiteit en leren we hoe je een 
creatieve les maakt. We bekijken verschillende inspirerende 
voorbeelden, ervaren zelf een theaterles en gaan met hel-
dere instructies aan de slag. Aan het eind van de dag heeft 
jullie team verschillende theater- en danslessen ontworpen, 
waar jullie met je leerlingen mee aan het werk kunnen. waar jullie met je leerlingen mee aan het werk kunnen. 

de Toneelmakerij

voor 

de leerkrachten 



 

COLOFON 

FOTOGRAFIE/ILLUSTRATIE: 
Marc Roodhart (Alg Meervaart)
Eddy Wenting (Alg Bijlmerparktheater)
Michiel Spijkers (1)
Tycho Merijn (2)
Syb Ontwerp (3)
Jan Hoek (5, 16, 27, 30, 45, 48)
Viesrood (6)
Jean van Lingen (7, 15)
Job van Gelder (9)
Sergio Gridelli (10) 
Bart Grietens (11, 23, 39, 55, 58)
Joke Schot (12)
Anas Khatib (13, 25)
Saris & den Engelsman (14, 31, 49)
Karin Kudrna (17, 29)
Sanne Peper (18)
Michiel Spijkers (19, 35)
Kamerich & Budwilowitz (20, 36, 41)
Casper Koster (22, 37, 47)
M. De gruyter (26, 42)
Noa Verhofstad (28, 46)
Neeltje de Vries (24, 32)
Esther de Boer (33)
Hanneke Wetzer (50)
Bas de Brouwer (52)
Jorn Heijdenrijk (53)
Senad Alic (56)
Marc Roodhart (57)

PROJECT COÖRDINATIE: Nynke Vermuë

VORMGEVING: Meeusontwerpt

DRUKKER: Tuijtel

MEERVAART
Adres:    Meer en Vaart 300, 1068 LE Amsterdam
Contactpersoon: Kyara Hoekerswever
Telefoon:   020 410 74 88
E-mail:   educatie@meervaart.nl
Website:   www.meervaart.nl

THEATER DE KRAKELING
Adres:    Nieuwe Passeerdersstraat 1, 1016 XP Amsterdam
Contactpersoon: Hiske Dijkstra & Anoma Ortelee
Telefoon:   020 625 32 84
E-mail:   educatie@krakeling.nl
Website:   www.krakeling.nl/scholen

BIJLMER PARKTHEATER
Adres:    Anton de Komplein 240, 1102 DR Amsterdam
Contactpersoon:  Marion Visser
Telefoon:   020 311 39 43 (direct) 311 39 33 (receptie)
E-mail:   mvisser@bijlmerparktheater.nl
Website:    www.bijlmerparktheater.nl/nl/kunsteducatie

DE TONEELMAKERIJ
Adres:    Lauriergracht 99c, 1016 RJ Amsterdam
Contactpersoon: Martien Langman & Daan de Groot
Telefoon:   020 522 60 70
E-mail:   martien@toneelmakerij.nl & daan@toneelmakerij.nl
Website:   www.toneelmakerij.nl

PODIUM MOZAÏEK
Adres:    Bos en Lommerweg 191, 1055 DT Amsterdam
Contactpersoon:  Hanne Reus
Telefoon:    020 580 03 80
E-mail:    cultuureducatie@podiummozaiek.nl
Website:    www.podiummozaiek.nl  

INTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM 
Adres:    Leidseplein 26, 1017 PT Amsterdam  
Contactpersoon: Anne Lotte Heijink
Telefoon:   020 523 77 34
E-mail:   annelotte@ita.nl 
Website:   https://ita.nl/nl/educatie/primair-onderwijs/



 


