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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 publiek
uit alle lagen van de bevolking mee te geven dat theater verrijkt; het geeft ruimte
voor verbeelding, verwondering, inleving en een open blik op de wereld.

Educatie
Theater De Krakeling is hét theater waar jeugd en jongeren kunnen genieten van
inspirerende en overweldigende theatervoorstellingen. Ons streven is om publiek
uit alle lagen van de bevolking mee te geven dat theater verrijkt; het geeft ruimte
voor verbeelding, verwondering, inleving en een open blik op de wereld.
Bij elk voorstellingsbezoek in schoolverband bieden wij een verdiepende
workshop aan. De leerlingen spelen toneel, dansen, filosoferen, presenteren en
worden aan het denken gezet over theater en (de thema’s uit) de voorstelling.
De leerlingen kunnen zich zo op een eigen manier gaan verhouden tot hun
theaterervaring. De workshop helpt hen bovendien kaders te geven, zodat de
voorstelling gemakkelijker beklijft. Wil je de leerlingen nog meer inzichten meegeven? Op aanvraag is er vaak een nagesprek mogelijk met de makers
en/of acteurs van de voorstelling.
Theater/dansworkshop
1 workshop in Theater De Krakeling (of op school) voor of na de voorstelling.
€ 10,00 per leerling (excl. voorstelling)
Bij voorkeur worden de workshops gepland op de voorstellingsdag, duur in overleg.
Voor- en/of nagesprek voorstelling
Prijs / planning in overleg.

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

Help Jean Claude in deze spannende Escape
theatervoorstelling om erachter te komen
wat hij voor de wereld verbergt, door op ontdekkingstocht te gaan door het hele theater.

Een unieke escaperoom voorstelling!
HELDEN INC./Charlie Duran

Credits
Concept: Charlie Duran

In deze spannende Escape
theatervoorstelling speel je
zelf een doorslaggevende rol.
Het theater van Jean-Claude Histoire staat
vol mysterieuze kisten. In elk van deze kisten
zit een verhaal dat Jean-Claude geheimhoudt voor de rest van de wereld. Wie goed
kijkt, ziet dat het hem de grootste moeite kost
om zijn geheimen te bewaren. Hier is meer aan
de hand. Waarom houdt deze merkwaardige
figuur zijn kisten zo angstvallig gesloten?
En is deze theaterdirecteur eigenlijk wel te
vertrouwen? Al snel wordt duidelijk dat de
verhalen in de kisten zo snel mogelijk moeten
worden gehoord en doorverteld. Er staat meer
op het spel dan alleen het voortbestaan van
Jean-Claude en zijn theater. Maar wat zou er
gebeuren als de verhalen in de openbaarheid
komen?Als toeschouwer krijg je de opdracht
dit mysterie te ontsluieren. Daar moet je voor
op ontdekkingsreis door het hele theater.

Wanneer?
do 19 sep & vr 20 sep
15:00 & 19:30

Duur: 90 minuten
VO klas 1 t/m 6

12+
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Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 5,00 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 12,50 p.p.

Reserveren
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Wie is
baas?

Iedereen weet dat Nederland vroeger
koloniën heeft gehad; andere landen, ver
weg, waar veel te handelen en te halen viel.
En waar Nederland jarenlang de baas was.
Je leert hierover op school, in een museum
of op de televisie. Geschiedenis dus. Lang
geleden, ver weg en een gesloten boek.

Voorstelling over het koloniale heden
Studio 52nd

Geschreven door jongeren
met of zonder voorouders uit
de koloniën.
Maar kunnen we het echt al het verleden
noemen? Want waarom maken we dan nog
steeds die apengeluiden in de voetbalstadions? Waar komt het idee vandaan dat
donkere mensen wel sexy en sterk, maar
minder slim zijn? En hoezo vinden we dan
alsnog mensen met een light skin knapper?
Is er misschien een koloniaal heden? En welke
impact heeft dat op jou?
In Wie is baas? heeft Studio 52nd deze vragen
gesteld aan jongeren van 3 VMBO van Open
Schoolgemeenschap Bijlmer. Onder eindregie
van Gable Roelofsen maken drie theatermakers met en zonder voorouders afkomstig uit de
voormalige koloniën van de teksten een drieluik van 45 minuten. Na de voorstelling gaan
de acteurs in gesprek met het publiek.

Duur: 60 minuten
VO klas 3 t/m 6

13+

terug naar inhoudsopgave

Educatie

Voor deze voorstelling is een
lesbrief ontwikkelt waardoor
docenten de leerlingen zelf op school kunnen
voorbereiden.

Credits

Regie: Gable Roelofsen
Spel: Barry Emond, Karlijn van
Kruchten, Cherella Gessel
Tekst: Jongeren 3 VMBO, Open
Schoolgemeenschap Bijlmer

Wanneer?
ma 23 sep 19:30
di 24 sep 19:30
ma 13 jan 14:00
di 14 jan 14:00
Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 10,00 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 17,50 p.p.

Reserveren
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Buut Vrij!
AchterdebergProducties

Buut Vrij! is een indrukwekkende theatervoorstelling, waarin kinderen (de spelers) de baas
zijn.

Wie niet weg is, is onzichtbaar.
Bij 1 zal je een hand krijgen
Bij 4 zul je je herinneren, wie je was als kind
Bij 5 zal je je afvragen, wie je nu wilt worden
Bij 19 zal ik mijn hoofd in de mist verbergen
Bij 26 zal ik mijn ouders stiekem afluisteren
en me afvragen
wie je bent als je niks ziet
Aan de hand van het donker, verhalen van
kinderen en de Oedipusmythe onderzoeken
we de kind-volwassene-verhouding, identiteit,
vooroordelen en diversiteit.
In Buut Vrij! betreedt de bezoeker een nieuwe
wereld. De kinderen (spelers) nemen je bij
de hand, ze nemen je mee de wereld van het
donker in. Een wereld, waarin de verschillen
tussen de kinderen centraal staan en niet de
norm. Waarin de volwassenen zullen luisteren
naar de verhalen van kinderen.

Credits

Van: AchterdebergProducties
ism Aslan Muziekcentrum
Concept en regie: Margot Zwiers
Tekst: Simone van der Steen
Concept: Pepa Canel
Spelers: Aya Aarras, Chadi
Sanouji, Dina Ben Azouz, Dina
Macchione, Elin Goossens
Evan Faulkner, Isa Kollen
Isabelle Mook, Janna
Konstantinov, Jules Koppenberg
Julian Pasi, Keb Haring
Lina Chentouf, Loïs Niet
Marouane Chaara, Mees van
Schajik, Meike Fortuin, Miles
Faulkner, Mimosa Goudriaan,
Moos Blankers, Nassim Ben
Azouz, Noah Molenaar, Otis
Heus, Pascale Bonsens, Radana
Kas, Sylke Snel, Yara Postma,
Yasmine-Aya Elbahraoui

Wanneer?
do 30 okt 13:30 & 19:30
vr 10 jan 13:30 & 19:30

Duur: 60 minuten
VO klas 3 t/m 6

14+
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Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 10,00 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 17,50 p.p.

Reserveren
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Cleopatra
Danstheater AYA / ZEP

AYA en ZEP geven een eigentijdse twist aan
Shakespeares liefdesdrama ‘Anthony &
Cleopatra’. Cleopatra is een rappe actuele
bewerking van één van de meest dramatische liefdes uit de wereldgeschiedenis.

Een spetterende voorstelling
met dans, spoken word en
zang.
Cleopatra is pas achttien jaar oud als ze
koningin wordt van Egypte. Ze is een slimme
strateeg en een goed leider voor haar volk.
Aan het einde van haar heerschappij staat
ze voor een belangrijke keuze. Ze kan zich
overgeven aan Octavianus Caesar en als
trofee meegaan naar Rome. Of ze volgt haar
minnaar, generaal Anthony, die door de keizer
is verslagen en er voor kiest om te sterven.
Cleopatra’s ijzeren wil en seksualiteit staan
al eeuwenlang symbool voor onafhankelijke
vrouwelijkheid. Tegenwoordig zijn jonge
vrouwen voor het eerst in de geschiedenis
hoger opgeleid dan mannen. De positie van
vrouwen is in korte tijd enorm veranderd.

Educatie

Bij deze voorstelling bieden
wij een verdiepende workshop aan. Genoemde prijs is
voor een workshop van 1 uur
en vanaf 20 leerlingen p.ws.,
maatwerk mogelijk.
Er is een lesbrief beschikbaar waardoor docenten
de leerlingen zelf op school
kunnen voorbereiden. Het
gezelschap zelf biedt ook
een voorbereidende workshop aan.
Neem contact op met de afdeling educatie om te kijken
naar welke vorm het beste
past

Credits

Coproductie: Danstheater AYA
en ZEP theaterproducties
Regie en choreografie: Wies
Bloemen en Peter Pluymaekers
Met een cast van: acht acteurs,
dansers en zangers

Wanneer?
ma 7 okt t/m do 10 okt
19:30

Duur: 60 minuten
VO klas 3 t/m 6

14+
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Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 13,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 21,00 p.p.

Reserveren

6

Wat
me niet
breekt

Ouders! We worden allemaal geboren uit
twee mensen die we niet zelf hebben gekozen, onze ouders. We kunnen van ze houden
of ze haten. Ze zijn streng, los, lief, ouderwets,
kinderachtig, knuffelig, luidruchtig of zwijgzaam… en altijd wel ergens om ons heen. Zelfs
als ze er niet zijn, hoor je ze in je hoofd met
goede raad. Maar hoe is het om op te groeien
als ze er níet voor je zijn? Dat verhaal wordt
nauwelijks verteld…

Dé survivalgids voor jongeren
die zich zonder ouders door
het leven moeten slaan.

Maakt mij niet noodzakelijk sterker
DOX

Hoe groei je op zonder ouders?
In Wat me niet breekt voel je hoe het is om
zonder ouders tiener te zijn. Hoe doe je dat?
Wat mis je? Wie helpt je? Wat voel je? Wat
maak je mee? Dwain is opgegroeid in een
tehuis. Jami is opgevoed in een familie zonder
vader. Saida is met haar moeder naar Nederland gevlucht. Lea haar moeder is overleden.
Yannick groeit op achter zijn computer.
Een survivalgids voor self-madejongeren die
zich zonder ouder(s) door het leven slaan.

Educatie

Bij deze voorstelling bieden
wij een verdiepende workshop aan. Genoemde prijs is
voor een workshop van 1 uur
en vanaf 20 leerlingen p.ws.,
maatwerk mogelijk.
Er is interactief en digitaal lesbrief beschikbaar. In
dit filmmateriaal worden
jongeren direct aangesproken en worden opdrachten
gegeven die zij in de klas
kunnen uitvoeren. Het gezelschap zelf biedt ook een
voorbereidende workshop
aan.
Neem contact op met de afdeling educatie om te kijken
naar welke vorm het beste
past.

Credits

Regie: Timothy de Gilde
Schrijver : Joachim Robbrecht

Wanneer?
ma 14 t/m do 17 okt 19:30
di 10 t/m do 12 dec 19:30

Duur: 60 minuten
VO klas 1 t/m 6

12+
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Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 13,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 21,00 p.p.

Reserveren
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Rembrandt
Tafel van Vijf i.s.m. Rijksmuseum

Dit jaar wordt de 350ste sterfdag van Rembrandt groots gevierd. Mooi moment voor een
muzikale voorstelling, waarin Nederlands
beroemdste 17e-eeuwse kunstenaar kleurrijk
tot leven komt. De voorstelling wordt gecombineerd met rondleidingen in onder meer het
Rijksmuseum.

Muzikale voorstelling over
Nederlands beroemdste
kunstenaar.
In de voorstelling kijkt Rembrandt terug op
zijn veelbewogen leven. Hij ziet hoe de kunst
en zijn eindeloze drang om die te vernieuwen
hem hebben voortgedreven. Voor de eventuele
keerzijde sluit hij zijn ogen. Totdat zijn dochter
hem er fijntjes op wijst dat haar vaders ambities voor haar niet altijd positief zijn. Als ook
de geest van Geertje – zijn minnares die hij in
een tuchthuis liet opsluiten – hem komt tergen,
moet Rembrandt zichzelf in de ogen kijken.
Was dit het allemaal waard? Had hij anders
gekund? Komt hij in het reine met zichzelf?
Tijdens de voorstelling wordt pop-folkmuziek
gemaakt, met nieuwe composities van Michiel
Schreuders. De acteurs zingen meerstemmig
en bespelen een of meerdere akoestische
instrumenten, waaronder gitaar, cello,
accordeon en orgel.

Educatie

De voorstelling wordt gecom
bineerd met de rondleiding
‘Rembrandt – Velázquez’, in
het Rijksmuseum. De rondleiding duurt 60 minuten.
Tijdens het nagesprek
worden de dilemma’s van
Rembrandt vertaald naar het
leven van nu.

Credits

Spel en muziek: Oscar Siegelaar
(Rembrandt), Dafne Holtland
(Cornelia), Rosa Mee (Geertje
Dircx)
Regie: Alexander de Bruijn
Tekst: Ad de Bont
Compositie: Michiel Schreuders
Kostuums: Dieuweke van Reij en
Sanne Oostervink

Wanneer?
do 17 okt 10:45 & 13:15
vr 18 okt 10:45 & 19:30
ma 18 nov 10:45 & 13:15
di 19 nov 10:45 & 13:15
do 5 dec 10:45 & 13:15
vr 6 dec 10:45 & 13:15
Prijs € 187,50 per groep van 14
leerlingen en één begeleider.

Duur: 60 minuten
Rondleiding: 60 minuten
Nagesprek: 20 minuten
VO klas 1 t/m 6

12+
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Reserveren
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De Witte
Kamer

Trailervoorstelling: theater in een
vrachtwagentrailer
Theater Sonnevanck/Toneelgroep Oostpool

Sophie wordt wakker in een kamer. Geen idee
waar ze is en waarom. Van tijd tot tijd komen
er mensen binnen die haar nu eens heftig
ondervragen, dan weer beledigen, dan weer
proberen te helpen.

Langzamerhand valt het haar
op dat al die mensen gekleurd
zijn. Zij is de enige witte.
Is dat de reden waarom ze hier is? Wordt ze
verdacht van racisme? Als de beschuldigingen overgaan in vernederingen, begint ze
terug te vechten.

Educatie

Bij deze voorstelling bieden
wij een verdiepende workshop aan. Genoemde prijs is
voor een workshop van 1 uur
en vanaf 20 leerlingen p.ws.,
maatwerk mogelijk.

Credits

Teks: Bo Tarenskeen
Regie: Ada Ozdogan

Op basis van een nieuwe theatertekst van
Bo Tarenskeen regisseert Ada Ozdogan een
absurdistische trailervoorstelling over onze
blinde vlekken voor bedoeld en onbedoeld
racisme.

Wanneer?
di 29 okt t/m do 31 okt
16:00 & 19:30

Duur: 60 minuten
VO klas 1 t/m 6

12+
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Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 12,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 20,00 p.p.

Reserveren
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B-BOY
MAAS theater en dans

Bij deze voorstelling bieden
wij een verdiepende workshop aan. Genoemde prijs is
voor een workshop van 1 uur
en vanaf 20 leerlingen p.ws.,
maatwerk mogelijk.

Life is nothing but a battle.

Credits

Vijf virtuoze dansers verkennen hun fysieke
grenzen en gaan daarbij tot het extreme. In
een aaneenschakeling van spelletjes en
rituelen zoeken zij de confrontatie met
zichzelf en met elkaar op. Ze ontleden battle
codes, delen hun blessureleed en zijn open
over het oneindige trainen en de onderlinge rivaliteit. Ook zijn ze niet bang hun ongezouten
mening te geven over elkaars skills and fails.
Gewapend met het laatste beetje street cred
dat ze nog heeft, dompelt theatermaker
Jolanda Spoel zich onder in de wondere en
explosieve wereld van de breakdance battles.
Om er vervolgens een eerlijke voorstelling
(90% waar) van te maken met én over breakdancers, over hun worsteling met het dagelijks
leven in de kunsten. Een voorstelling waarin
film en theater, het echte leven en fictie naadloos in elkaar overlopen. In elke stad wordt de
crew verrast met een guest appearance.

Duur: 70 minuten
VO klas 1 t/m 6

12+

Educatie

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

terug naar inhoudsopgave

Concept/regie: Jolanda Spoel
Dans: o.a. Pom Arnold, Tim
Jansen, Dietrich Pott, Remses
Rafaela
Choreografie: Lloyd Marengo,
Rabbani Sayed, Jolanda Spoel
en de dansers
Compositie: Marlon Penn
Video: Steven Elbers
Decor: Laura de Jong
Kostuums: Dorine van IJsseldijk

Wanneer?
ma 4 nov t/m do 7 nov
19:30
Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 13,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 21,00 p.p.

Reserveren
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Age of
Rage

Age of Rage is een rauwe en energieke voorstelling over de modder die we naar elkaar
gooien. Wieke ten Cate onderzoekt waarom
de groep jonge mensen met conservatieve,
populistische sympathieën steeds groter
groeit en waar hun angst voor verandering
vandaan komt.

Een snel en scherp stuk over
een razend meisje.

De Toneelmakerij

In een politiecel zit een meisje. Ze heeft -vindt
ze zelf- nauwelijks iets gedaan, maar toch
is ze naar de grond gewerkt, opgepakt en
vastgezet. Ze kwam op het Achtuurjournaal.
Daar werd de taart die zij in het gezicht van
de zwarte politica duwde een terroristische
daad genoemd. Terwijl ze alleen maar wil
laten zien dat ze boos is!
Ze is boos op mensen die dit land opeisen, die
vinden dat het nu aan hen is. Boos op mensen
die zeggen dat er niemand voor ze is opgestaan. Boos op de mensen die haar tradities
willen omgooien, op mensen die alleen maar
praten over verandering en emancipatie.
In de politiecel komen een maatschappelijk
werker langs en een advocaat, haar vader,
een politieman en de politica. Allemaal willen
ze weten waarom een doorsnee wit meisje,
met zo’n makkelijk leventje, nou zo boos is.

Duur: 75 minuten
VO klas 3 t/m 6

14+
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Educatie

Bij deze voorstelling bieden
wij een verdiepende workshop aan. Genoemde prijs is
voor een workshop van 1 uur
en vanaf 20 leerlingen p.ws.,
maatwerk mogelijk.
Er is een lesbrief beschikbaar waardoor docenten
de leerlingen zelf op school
kunnen voorbereiden. Het
gezelschap zelf biedt ook
een voorbereidende workshop aan waarin zij ingaan
op vormen van woede.
In de foyer staat bij het
voorstellingsbezoek een
klaagmuur. Hier kan iedereen
anoniem zijn ergernissen of
wilde razernij kwijt.

Credits

Regie: Wieke ten Cate
Tekst: Jibbe Willems
Spel: Frieda Barnhard, Belinda
van der Stoep en Chiem Vreeken

Wanneer?
wo 20 & do 21 nov 19:30
Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 13,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 21,00 p.p.

Reserveren
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Bloedlink
Reprise van de Zilveren Krekel
winnaar!
NTJong/DOX

Een humoristische, rauwe en muzikale voorstelling over hoe je doet en wie je eigenlijk
bent.

So you think you can teach
me...
In een probleemklas heeft een lerares haar
leerlingen totaal niet in de hand. Dan vindt
ze een pistool in één van de schooltassen.
Er ontstaat een broeierige sfeer in de klas
waarbij de leerlingen en lerares tegenover
elkaar komen te staan. Heftige discussies
worden gevoerd over afkomst en gedrag, over
afwijzing en erkenning, over wat nou eigenlijk
belangrijk is in je leven.
De talentvolle schrijver & regisseur Casper
Vandeputte maakt energieke, humorvolle
en eerlijke voorstellingen over soms zware
inhoudelijke thema’s. In Bloedlink duikt hij met
een groep multigetalende spelers, dansers en
performers in de wereld van de middelbare
school.
Winnaar Zilveren Krekel 2018.
**** van NRC, De Theaterkrant en
De Volkskrant.
“Urgent discussiestuk over de praktijk achter
ongelukkig gekozen woorden en alarmerende
statistieken.

Duur: 75 minuten
VO klas 3 t/m 6

14+
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Educatie

Bij deze voorstelling bieden
wij een verdiepende workshop aan. Genoemde prijs is
voor een workshop van 1 uur
en vanaf 20 leerlingen p.ws.,
maatwerk mogelijk.
Er is een lesbrief beschikbaar waardoor docenten
de leerlingen zelf op school
kunnen voorbereiden. Het
gezelschap zelf biedt ook
een voorbereidende workshop aan.
Neem contact op met de afdeling educatie om te kijken
naar welke vorm het beste
past.

Credits

Regie: Casper Vandeputte
Regie assistent: Loek de Bakker
Spel: Samora Bergtop, Gary
Gravenbeek, Jennifer Muntslag,
Lavinia Aronson, Sara Awin, Sol
Vinken en Faissel Asserti.

Wanneer?
ma 25 t/m do 28 nov
19:30
Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 13,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 21,00 p.p.

Reserveren
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Shake
Shake
Shake

In Shake Shake Shake presenteert De
Dansers hoe dans in een concert kan worden
vervlochten. Een live band van dansers en
muzikanten brouwt met lijven, stemmen en
instrumenten een feestelijke cocktail vol
rebellie.

Muziek als een aanstekelijke
uitnodiging om te bewegen en
alle ellende van je af te schudden.
“We hoeven niet de top te bereiken. We
hoeven niet oud te worden of jong te blijven,
op te klimmen of af te vallen. We willen hier en
nu zijn, dansen en zingen tot we erbij neervallen. We willen de diepte in, waar niemand
meer iets over ons te zeggen heeft. We willen
schudden, schokken, schreeuwen, schampen,
schitteren en schaterlachen. We willen Shake
Shake Shake. HIT ME!”

De Dansers

‘‘Shake Shake Shake: first edition van het
Utrechtse gezelschap De Dansers is een
feestje voor wildebrassen van lijf en geest.
Langzaam ontspoort een opzwepend live
concert in een sterk fysieke dansvoorstelling.
Uitbundig? Te eufemistische woordkeuze: de
dansers bieden acrobatisch partnerwerk,
vliegen over instrumenten, wijken niet voor
wanden. Zo is Shake Shake Shake: first edition een sublieme en gesublimeerde vorm
van apekooien: instinctief, energiek, niet voor
watjes.” – Theaterfestival Boulevard

Duur: 75 minuten
VO klas 1 t/m 6

14+

terug naar inhoudsopgave

Educatie

Bij deze voorstelling bieden
wij een verdiepende workshop aan. Genoemde prijs is
voor een workshop van 1 uur
en vanaf 20 leerlingen p.ws.,
maatwerk mogelijk.
Er is een lesbrief beschikbaar waardoor docenten
de leerlingen zelf op school
kunnen voorbereiden. Het
gezelschap zelf biedt ook
een voorbereidende workshop aan.
Neem contact op met de afdeling educatie om te kijken
naar welke vorm het beste
past.

Credits

Concept: Guy Corneille, Josephine van Rheenen
Choreografie: Josephine van
Rheenen
Performance: Ruben van Asselt,
Guy Corneille, Yoko Ono Haveman, Marie Khatib-Shahidi,
Wannes De Porre, Hans Vermunt

Wanneer?
do 9 jan 19:30
Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 13,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 21,00 p.p.

Reserveren

13

FAIR!

FAIR! een beeldende en rauwe multidisciplinaire voorstelling met dans, spel en muziek
die het publiek confronteert met de vraag
of mensen wel gemaakt zijn voor de vrijheid
waar ze zo vaak naar streven.

ID Theatre Company

Wat als we alles zouden kunnen doen wat we maar willen,
wanneer we maar willen?
Geen regels, geen verplichtingen en geen
rekening hoeven houden met anderen?
In FAIR!, de kermis van het egoïsme, staan
vrijheid en vermaak voorop. Dans, muziek,
dj’s en wilde attracties zorgen ervoor dat je je
nooit hoeft te vervelen. Een nacht om nooit te
vergeten… of een nachtmerrie?
Het toneelbeeld start bij zonsondergang en
eindigt bij zonsopgang. Daar tussenin draait
de kermis van het egoïsme, geleid door de
kermis exploitant. In zijn hokje spoort hij de
menigte aan in hun zoektocht naar geluk en
vermaak. De kermisbezoekers willen alleen
maar plezier en voor één keer volledig egoïst
zijn, de exploitant vraagt zich af in zijn pauzes
waar deze zoektocht naar geluk eigenlijk toe
leidt. De nacht begint uitgelaten, maar naarmate de attracties harder en wilder worden,
worden de bezoekers ongeremder en minder
sociaal. Het geluk blijkt ineens ver te zoeken.

Duur: 60 minuten
VO klas 1 t/m 6

12+

terug naar inhoudsopgave

Educatie

Bij deze voorstelling bieden
wij een verdiepende workshop aan. Genoemde prijs is
voor een workshop van 1 uur
en vanaf 20 leerlingen p.ws.,
maatwerk mogelijk.

Credits

Choreografie & concept: Sassan Saghar
Regie & concept: Marjan Barlage
Performers: Kasper Scholten,
Marleen Hendrickx e.a.
Vormgeving: Kim van der Zijde

Wanneer?
wo 15 jan 19:30
Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 12,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 20,00 p.p.

Reserveren
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(.....)

Een zwaar behaarde zanger zong ooit lang
geleden: “Is this the real life? Is this just fantasy?” Best een lekker nummer, daar niet van.
Maar wij vragen ons af waarom hij nooit een
helder antwoord heeft gekregen?

Een voorstelling die schijt heeft aan zijn
eigen vage titel.
Theater Artemis/Künstlerhaus
Mousonturm/Ruhrtriënnale

Is het omdat iedereen maar
denkt dat het leven normaal is.
Dat wij geen vragen mogen stellen? Als alles
zo lekker duidelijk is, waarom voelen wij
dan niks als we in onze armen knijpen? Ga je
moeder maar pesten, als je niet tegen twijfel
kan. Maar val ons niet lastig met je zekerheden.

Educatie

Bij deze voorstelling bieden
wij een verdiepende workshop aan. Genoemde prijs is
voor een workshop van 1 uur
en vanaf 20 leerlingen p.ws.,
maatwerk mogelijk.

Credits

Regie: Jetse Batelaan
Spel: Carola Bärtschiger, Elias
de Bruyne, Willemijn Zevenhuijzen
Muziek: Les Trucs: Toben Piel,
Charlotte Simon

Wij denken wel na.
Wij twijfelen wel.
Fuck it.
Waarom moeten wij iets snappen, dat eigenlijk niet te begrijpen is?
Overigens heeft dat hele nummer van Queen
geen zak met onze voorstelling te maken. Het
komt er niet eens in voor. Het is gewoon maar
een voorbeeld. Of mag dat ook niet meer
tegenwoordig? Ga je dan na afloop zeuren bij
de kassa dat de promotekst niet klopte?
Moet je lekker doen. Er klopt wel meer niet.
In (…..) staan drie jongeren een soort van
zelfverzekerd op het podium. Een demonstratief bewijs van hun bestaan en hun (on)
vermogen om cool te zijn.

Duur: 60 minuten
VO klas 1 t/m 6

12+

terug naar inhoudsopgave

Wanneer?
do 16 & vr 17 jan 19:30
Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 13,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 21,00 p.p.

Reserveren
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The World
is Yours
Succes gegarandeerd
Lost Project

The World is Yours is een fysieke voorstelling
waarin de levenservaringen van de spelers
inspireerde tot verbeelding van de huidige
systemen in de prestatiemaatschappij.

Druk, druk, druk..
We zijn het allemaal. Of lijkt
dat maar zo?
‘s Ochtends ben je een student, ‘s middags
geef je een workshop en ‘s avonds draai je in
de club plaatjes als DJ. Daarmee behoor je tot
de groeiende groep Slashies. De slashie
verwijst naar het leesteken ‘de schuine streep’,
die figuurlijk iemands loopbaan in stukjes
verdeeld. Slashies hebben twee of meer
banen, niet alleen uit financiële noodzaak,
maar juist ook omdat één beroep te weinig is
om alle talenten in kwijt te kunnen. Het klinkt
als de ideale baan. Of vormen de slashies
een gevaarlijke glijbaan naar een eindeloze
put genaamd ‘kansen’?
Wil je studeren? Dan moet je dealen met een
gigantische studieschuld. En over een kans
op een woning hoeven we al helemaal niet te
praten. Werken ziet er voor ons heel anders
uit dan voor onze ouders, maar is het schoolsysteem hier wel op aangepast? Tijdens de
economische crisis van de prestatiemaatschappij is er een generatie opgestaan die zijn
eigen geluk wil creëren. Instagram wordt
gebruikt als het nieuwe CV. Maak het
onmogelijke mogelijk en laten we vooral
succesvol zijn!

Duur: 90 minuten
VO klas 3 t/m 6

14+

terug naar inhoudsopgave

Educatie

Bij deze voorstelling bieden
wij een verdiepende workshop aan. Genoemde prijs is
voor een workshop van 1 uur
en vanaf 20 leerlingen p.ws.,
maatwerk mogelijk.
Er is een (digitale) lesbrief
beschikbaar waardoor docenten de leerlingen zelf op
school kunnen voorbereiden.
Het gezelschap zelf biedt ook
een voorbereidende workshop aan.
Neem contact op met de afdeling educatie om te kijken
naar welke vorm het beste
past.

Credits

Spel: Yeliz Dogan, Wendy Echthuizen, Erwin Kiene, RyanPinas,
Rozienatu Salihu, Roxy Verwey
& Robbie Wallin
Regie: Priscilla Vaudelle
en Tim van den Heuvel

Wanneer?
wo 5 feb 19:30
Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 12,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 20,00 p.p.

Reserveren
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Bloedband
Danstheater AYA

Bloedband gaat over een relatie waarin je je
leven lang wordt getest, scherp gehouden,
uitgedaagd en opgevangen. Over imiteren en
je afzetten. En over dat moment waarop je in
woede uitroept: “volgens mij ben ik geadopteerd!”.

Als broer en zus ken je elkaar
door en door.
Maar ook jaloezie en concurrentie komen
vaak boven borrelen. De ergernis als zij weer
eens te slim uit de hoek komt, of als hij zichzelf
moet bewijzen tegenover zijn vrienden. Broers
en zussen moeten het met elkaar zien te
rooien, in ieder geval die eerste twintig jaar. En
hoe oud je ook bent, het kind komt altijd weer
in je naar boven. Choreograaf Anne Suurendonk maakt een voorstelling met vier dansers
over die bijzondere band.
Bloedband wordt gedanst door échte broers
en zussen; Liam en Feadan McCall vormen
één van deze koppels en krijgen partij van
twee dansende zussen.

Educatie

Bij deze voorstelling bieden
wij een verdiepende workshop aan. Genoemde prijs is
voor een workshop van 1 uur
en vanaf 20 leerlingen p.ws.,
maatwerk mogelijk.
Er is een lesbrief beschikbaar waardoor docenten
de leerlingen zelf op school
kunnen voorbereiden. Het
gezelschap zelf biedt ook
een voorbereidende workshop aan.
Neem contact op met de afdeling educatie om te kijken
naar welke vorm het beste
past.

Credits

Choreografie: Anne Suurendonk
Dramaturgie: Wies Bloemen
Componist: Tom van Wee
Dans: met o.a. Feadan McCall en
Liam McCall

Wanneer?
do 6 & vr 7 feb 19:30

Duur: 60 minuten
VO klas 1 t/m 6

12+

terug naar inhoudsopgave

Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 12,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 20,00 p.p.

Reserveren
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Dubbel
bloed #2
Danstheater AYA

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

Hoeveel clichés passen er op
41.526 vierkante meter?
Want Nederland lijkt klein, maar de misverstanden over elkaar zijn groot. Wie voelt zich
Hollands? En wat is dat dan? We zijn allemaal Nederlanders, maar de een soms toch
net iets meer dan de ander…
In de opvolger van het succesvolle ‘Dubbelbloed’ uit 2006 laat beatboxer en performer
Abdelhadi Baaddi zien hoe is het om als
Marokkaan in Nederland te leven en om te
gaan met hardnekkige vooroordelen. Ook
van je eigen familie. In Dubbelbloed #2 wordt
flink de draak gestoken met stereotypes.
Baaddi’s sidekick geeft tegengas en commentaar in een voorstelling die niet verzandt
in een machtsstrijd, maar de kracht viert van
verschillende culturen.

Educatie

Bij deze voorstelling bieden
wij een verdiepende workshop aan. Genoemde prijs is
voor een workshop van 1 uur
en vanaf 20 leerlingen p.ws.,
maatwerk mogelijk.
Er is een lesbrief beschikbaar waardoor docenten
de leerlingen zelf op school
kunnen voorbereiden. Het
gezelschap zelf biedt ook
een voorbereidende workshop aan.
Neem contact op met de afdeling educatie om te kijken
naar welke vorm het beste
past.

Credits

Regie en choreografie: Wies
Bloemen
Dans en spel: Abdelhadi Baaddi
en tegenspeler
Decor en licht: Erik van Raalte

Wanneer?
di 10 t/m vr 13 mrt 19:30

Duur: 70 minuten
VO klas 1 t/m 6

12+

terug naar inhoudsopgave

Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 12,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 20,00 p.p.

Reserveren
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Wij gaan
het
hebben
over haar

Wat is schoonheid?
Dorothy Blokland & Yahmani Blackman /
STIP theaterproducties

Wij willen het hebben over haar dat is:
gevlochten, gekamd, gestyled, gepresst,
gekwetst, gestraight, gevreesd, ongeremd,
onderdrukt, bevrijd, gewassen, ongedwongen. Wij zijn allemaal ons eigen haar.

Wij gaan het hebben over haar.
Wij gaan het hebben over jou
en mij en iedereeen.
Het nieuwe theaterduo Blackman & Blokland
geeft uitleg aan de termen ‘goed haar’ en
‘slecht haar’. Iedereen worstelt met haar en
sommige mensen hebben een bijzondere geschiedenis met hun haar.
Een vrolijke en serieuze voorstelling met spoken word, stand up, zang en theater gecombineerd met een flinke dosis humor.

Educatie

Bij deze voorstelling bieden
wij een verdiepende workshop aan. Genoemde prijs is
voor een workshop van 1 uur
en vanaf 20 leerlingen p.ws.,
maatwerk mogelijk.
Het gezelschap zelf biedt ook
een voorbereidende workshop aan waarin spoken
word centraal staat.
Neem contact op met de afdeling educatie om te kijken
naar welke vorm het beste
past.

Credits
Regie: Milone Reigman
Spel: Dorothy Blokland & Yahmani Blackman

Wanneer?
wo 18 & do 19 mrt 19:30

Duur: 60 minuten
VO klas 1 t/m 6

12+

terug naar inhoudsopgave

Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 12,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 20,00 p.p.

Reserveren
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GOD?

Theater in een vrachtwagentrailer
Toneelgroep Oostpool/Theater Sonnevanck

Religie. Het is veel in het nieuws door
extremisme, terreur, conflicten en oorlog. De
persoonlijke verhalen, twijfels en openbaringen over geloven horen we maar zelden.
Maar geloven is voor veel mensen de basis
van hun identiteit.

Wat is religie, geloven of
zoeken naar spiritualiteit
eigenlijk? En welke invloed
heeft het op jonge mensen?
Quiah, Tommie en Ayischa hebben alledrie
van hun ouders een andere religie meegekregen. Nu zijn ze begin twintig en raken
verliefd op mensen met een ander geloof. Hoe
bepaal je dan waar je staat?

Educatie

Bij deze voorstelling bieden
wij een verdiepende workshop aan. Genoemde prijs is
voor een workshop van 1 uur
en vanaf 20 leerlingen p.ws.,
maatwerk mogelijk.

Credits

Tekst: Magne van den Berg Regie: Timothy de Gilde
Spel: Tommie Kinneging, Ayisha
Siddiqi en Quiah Shulue

Drie jonge acteurs met allen een andere
religieuze achtergrond spelen de trailervoorstelling God? onder regie van Timothy de
Gilde (o.a. Game Over en Bromance). Magne
van den Berg, die ook de tekst schreef van
Game Over, schrijft voor God? een nieuwe
theatertekst en stelt daarin de ontroerende,
indringende, eerlijke en openhartige ontmoetingen tussen mensen met verschillende
geloven centraal.

Wanneer?
di 24 t/m do 26 mrt
16:00 & 19:30

Duur: 60 minuten
VO klas 3 t/m 6

14+

terug naar inhoudsopgave

Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 12,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 20,00 p.p.

Reserveren
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Hamlet

Krakeling op locatie in broedplaats LELY
De Toneelmakerij

Theater De Krakeling, De Toneelmakerij en
Theater de Meervaart presenteren
Shakespeare’s klassieker Hamlet naar het
zogenaamde Nieuw-West XL anno 2020, een
klein Dubai aan de Sloterplas, waar de opwinding 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 opgerold en iedereen in een vrije val verkeert.
Jonge acteur Bilal El Mehdi Wahib tekent
voor de rol van Hamlet.
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. In deze wereld op drift keert
rich kid Hamlet terug naar huis, als zijn vader
onder verdachte omstandigheden verdwenen
is. Dood? Vermoord? Ondergedoken? Geholpen door zijn vrienden komt Hamlet achter de
verblijfplaats van zijn vader. En zweert wraak.
Zit er in hem een killer? Of niet? Hoe blijft
Hamlet trouw aan zichzelf? En welke prijs
betaalt hij hiervoor?
Een rauwe, spannende voorstelling
geïnspireerd op de actualiteit.

Duur: 90 minuten
VO klas 1 t/m 6
terug naar inhoudsopgave

Educatie

We maken urban poetry van
de ongeschreven regels waar
we ons aan moeten houden; de verwachtingen van
ouders, gebruiken op straat
en do’s en don’ts bij vrienden.
Wie zijn wij ten opzichte van
alles wat er van ons verwacht wordt?

Credits

Tekst: Abdelkader Benali
Regie: Paul Knieriem
Spel: Oussama Ahammoud,
Nadia Amin, Sabri Saad El Hamus, Rogier in ‘t Hout, Dagmar
Ketelaers, Chiem Vreeken, Bilal
El Mehdi Wahib
Dramaturgie: Paulien Geerlings
Scenografie: Marloes van der
Hoek, Wikke van Houwelingen
Kostuums : Jorine van Beek
Publiciteitsfoto: Jan Hoek

Wanneer?
di 17 t/m 20 mrt 19:30
di 24 t/m vr 27 mrt 19:30
di 31 mrt t/m 3 apr 19:30
Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 12,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 20,00 p.p.

Reserveren
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DenkStation
Festival

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

Een unieke combinatie van
filosofie en theater.
Jongeren maken kennis met diverse ideeën
en opvattingen, waarmee ze hun leef- en
denkwereld kunnen verruimen, nieuwe vragen
kunnen stellen en andere dan de eigen perspectieven leren kennen en begrijpen.

Educatie

Leerlingen uit twee klassen
werken met een theatermaker en filosoof in een
aantal weken toe naar
presentaties waarin zij hun
ideeen, geloofsovertuigingen, vraagstukken en alles
wat hen verder meezighoudt
laten zien. Deze presentaties
worden onderdeel van het
avondvullende programma.

Een bijzondere avond waarin theater en filosofie met elkaar de uitdaging aangaan.

Theater De Krakeling

Filosofische vraagstukken krijgen antwoorden en nieuwe vragen door middel van presentaties, muziekstukken, scenes etc.
Jonge theatermakers en filosofen smeden
deze avond samen tot een sprankelend en
uitdagend geheel waarin je je geen moment
verveelt.

Wanneer?
do 2 apr 19:00
vr 3 apr 19:30

Duur 2 april: 120 minuten
Duur 3 april: 75 minuten
VO klas 1 t/m 6

12+

terug naar inhoudsopgave

Voorstellingsprijs
Verdiepende workshop
Workshop eventueel op
de dag zelf, locatie in
overleg.

€ 12,50 p.p.
€ 10,00 p.p.

Combipakket

€ 20,00 p.p.

Reserveren
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Colofon

Fotografie/illustratie

Contact

Hiske Dijkstra & Anoma Ortelee
educatie@krakeling.nl
020 625 32 84
www.krakeling.nl/scholen
Nieuwe Passeerdersstraat 1,
1016 XP Amsterdam
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