voorstellingen

voortgezet onderwijs

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

Educatie
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/onderwijs

2020
2021

Sweet
Sixteen

Dunya staat op het punt om ouder te worden
dan haar zus Dido ooit is geweest. Die moest
zo nodig een eind aan haar leven maken op
haar zestiende.

Een voorstelling over ouder
worden dan je grote zus.
De avond voordat ze haar Sweet Sixteen
feest gaat vieren, duikt ze nog één keer in
de dagboeken van haar zus. Daarna gaat
ze alles verbranden wat met haar te maken
heeft. Want wat heb je aan de levenslessen
van iemand die nooit heeft geweten hoe het
is om zestien te worden? Wat heb je sowieso
aan de levenslessen van iemand die eigenlijk
niet wilde leven? Dunya is klaar om afscheid
te nemen van het verdriet over haar zus. Ze wil
door met leven.

De Toneelmakerij

Credits
Tekst: Casper Vandeputte
Regie: Belle van Heerikhuizen
Spel: Sophie Höppener, Hanna
van Vliet en Diewertje Dir
Sweet Sixteen won een Zilveren
Krekel voor meest indrukwekkende theaterproductie in 2019.
“De impact die een zelfmoord op
iemands omgeving heeft wordt
op een krachtige manier duidelijk gemaakt. Sweet Sixteen laat
niemand onberoerd.”

Dan staat zuslief opeens in haar kamer. Ze
gaan in gesprek. Wat was er nou eigenlijk met
Dido aan de hand? Weet ze wel wat ze Dunya
en h

Wanneer?
do 24 & vr 25 sep 19:30

Duur: 60 minuten
VO klas 3 t/m 6

14+

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

1001

1001 is een ode aan verhalen vertellen.
Met elementen uit Arabische hiphop, storytelling en spoken word tot een soft-erotische
oosterse broeinacht. Welk verhaal moet
je vertellen om niet te sterven? Denk dikke
beats en zachte matrassen.

DOX / DIEHELEDING

Credits
Concept: DIEHELEDING
Regie: Jip Vuik
Spel: Steven Ivo, Annebel Overbeeke, Dalorim Wartes, Nick
Livramento Silva, Merel Pauw

Een hiphop-feest als ode aan
een van de mooiste verhalen
uit de geschiedenis.
Hiphoptheatercollectief DIEHELEDING blaast
een nieuw leven in de oude Arabische verhalen van duizend-en-één-nacht. Ze gebruiken
hierbij het oeroude verhaal van de koning
Sjahriaar die, na bedrogen te zijn door zijn
vrouw, elke nacht een andere vrouw huwt en
haar daarna ter dood veroordeeld.
Totdat hij de huwelijksnacht doorbrengt met
de mooie Scheherazade: zij vertelt de koning
een verhaal dat nooit af is en duizend-en-één
nachten duurt, waardoor hij haar steeds laat
leven om het einde van het verhaal te horen.
Iedere voorstelling met schoolpubliek wordt
afgesloten met een nagesprek geleid door
een gespreksleider van DOX/Theater Utrecht.

Wanneer?
di 20 t/m do 22 okt 19:30

Duur: 60 minuten
VO klas 3 t/m 6

14+

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

Shake
Shake
Shake

Shake Shake Shake is een opzwepend
concert dat langzaam ontspoort in een
dansvoorstelling. Een live band van dansers
en muzikanten zingt over vastzitten en losschudden, de top najagen en de bodem raken.
De één vliegt over de ander zijn instrumenten en even later zijn ze verwikkeld in een
poëtisch dansduet.

Een rock en roll ritueel, met
muziek als motor en bezieling
als brandstof.

Credits
Concept: Guy Corneille en
Josephine van Rheenen
Choreografie: Josephine van
Rheenen i.s.m. spelers
LIVE muziek en dans: Ruben van
Asselt, Guy Corneille, Yoko Ono
Haveman, Marie Khatib-Shahidi,
Wannes De Porre, Hans Vermunt

Shake Shake Shake gaat over voelen dat
je leeft, in een wereld waar je nauwelijks
meer zelf in de hand hebt waar je aandacht
naartoe gaat. Het gaat over muziek, als een
aanstekelijke uitnodiging om te bewegen en
alle ellende van je af te schudden. Zoals in de
soul, de punk en misschien wel elke muzikale
stroming die een tegengeluid vertegenwoordigde. Maar bovenal gaat Shake Shake Shake
over samen een eigen, alternatieve richting
vinden.

De Dansers

“De Dansers overtreffen zichzelf met een
voorstelling die werkt als antidepressivum.”
- de Volkskrant (vijf sterren)

Wanneer?
do 5 & vr 6 nov 19:30

Duur: 60 minuten
VO klas 2 t/m 6

13+

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

Black
Memories

Danstheater AYA / Tafel van Vijf / BackBone

Lang na de afschaffing van de slavernij is het
laatste woord er nog niet over gezegd.
Misschien is de discussie wel actueler dan
ooit. Het broeit en borrelt. In Black Memories
stappen de elf dansers, acteurs en muzikanten met open vizier de Nederlandse koloniale
geschiedenis in.

Want hoe voelt het nu om als
mens met een kleur te leven in
Nederland?
Black Memories is een sterke voorstelling over
macht, vrijheid en huidskleur. Met de beat van
Afrikaanse, Caribische en Westerse muziek
en de energie van de hedendaagse urban
cultuur. Vandaag de dag lijkt het erop dat we
steeds meer tegenover elkaar staan. Maar
verharding is een doodlopende weg. In Black
Memories worden de deuren opengezet om
elkaar te blijven begrijpen.
De voorstelling wordt gecombineerd met een
speciale rondleiding in het Rijksmuseum langs
kunstwerken en objecten over de slavernij.
Een unieke mogelijkheid om in het museum
in het verleden te duiken en de hedendaagse
verhalen te ervaren in het theater.

Voorstelling: 80 min. incl. nagesrek
Rondleiding Rijksmuseum: 60 min.
VO klas 1 t/m 6

Credits
Concept, regie en choreografie:
Herman van Baar, Wies Bloemen, Alida Dors
Muzikale leiding: Floris van der
Vlugt
Tekst: Ayden Dijkstra
Dans en spel: Anna Lindaya,
Christine Amagove Karani, Djinti
Sullivan, Jason Winter, Ruben de
Goede
Muziek: Floris van der Vlugt,
Jasper Goedman, Rory Ronde,
Yariv Vroom

Wanneer?
wo 2 dec 14:00
do 3 dec 14:00 & 19:30
ma 7 t/m wo 9 dec 14:00
do 10 dec 14:00 & 19:30
vr 11 dec 14:00
Prijs voorstelling +
€ 10,00 p.p.
Rondleiding Rijksmuseum
Verdiepende workshop
€ 10,00 p.p.
Workshop eventueel op de
dag zelf, locatie in overleg.

12+

Combipakket

Reserveren

€ 20,00 p.p.

Colofon
Fotografie/illustratie

Sweet Sixteen			Sanne Peper
1001				Derk Stenvers
Shake Shake Shake		
Bart Grietens
Black Memories			
Sjoerd Derine

Meer aanbod volgt!
Houd onze website en
onze nieuwsbrieven
in de gaten.
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