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Het lijkt al weer lang geleden. Toch is het leeglopen van onze agenda; 
het werk van de artiesten en gezelschappen koste wat kost in stand te 
houden; zzp-ers te blijven adviseren en overeind te houden en vooral 
scholen te blijven informeren - ondanks hun door regels gebonden 
handen - nog maar een paar maanden terug. 

Sinds zomer 2021 maken we echter een kickstart door van nieuwe 
boekingen en aanvragen en daarmee OPTREDENS & WERK voor onze 
artiesten!

Verder hebben wij de Covid19-periode gebruikt voor het selecteren van 
nieuw aanbod. Zoals in het Primair Onderwijs bijvoorbeeld het duo 
Diewertje Blok en Jeroen Kramer en het Epos Ensemble en in het VO oa 
de groepen STOOK en Raymi Sambo Maakt.

Wat me verder trots maakt is dat onze groepen ook zijn blijven ‘maken’. 
Niet bij de pakken neerzitten, maar gewoon het vizier op de toen 
nog ongewisse toekomst. Daarmee uitdragend hoe sterk en flexibel 
de (niet-gesubsideerde) makers zich door de Coronacrisis hebben 
geslagen. 

Nieuwe voorstellingen van onze succesvolle groepen in PO en VO.

Graag nodigen we u uit om als dit nieuws en moois te komen bekijken 
op onze Etagelagedagen op 31 januari 2022 (VO) en 1 februari 2022 
(PO).

Op naar een mooi vervolg op de kickstart en veel prachtige 
voorstellingen op uw school of in het theater.

Namens collega’s Lidia, Jan en Vincent en alle makers 

Jeroen Jesse

Kickstart naar een 
nieuw jaar met mooie 
voorstellingen
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VJI

De Schijf van 10 van Uit de Kunst
Impresariaat Uit de Kunst (IUDK) staat voor receptieve beleving 
van muziek-, dans- en theatervoorstellingen;
IUDK is de grootste aanbieder van voorstellingen in het onderwijs 
(PO, VO en MBO)en behoort al jaren tot de grootste acceptanten 
van de CJP Cultuurkaart.
IUDK heeft meer dan 25 jaar ervaring in bemiddeling en advies;
IUDK bemiddelt uitsluitend in kunsteducatie op diverse mogelijke 
locaties (voorstellingen vinden plaats op scholen, in theaters, 
culturele centra en musea);
IUDK biedt alle kinderen/jongeren de kans tijdens hun 
schoolloopbaan te (leren) kijken naar kwalitatief hoogwaardige 
en actuele podiumkunsten;  
IUDK biedt bevlogen onafhankelijke makers met een passie om 
voor kinderen en/of jongeren een goed podium tegen een faire 
beloning en onderschrijft de Fair Practice Code;
IUDK rekent dezelfde prijzen voor scholen, ongeacht de regio/
provincie waar de school is gevestigd;
IUDK ontzorgt  docenten en leerkrachten door op maat 
voorstelling en wensen van de school/consulent te matchen;
IUDK ontzorgt makers door hen te helpen een goede match tot 
stand te brengen tussen hun artistieke product en scholen; 
IUDK bemiddelt, adviseert en stimuleert met oa de Niekie 
van den Bergprijs uitsluitend onafhankelijke makers zonder 
structurele subsidie;

1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Goed te vermelden is het lidmaatschap van IUDK van Vereniging 
Jeugd Impresariaten (VJI). 
In het kort: Gezamenlijk vertegenwoordigen de VJI-leden ruim 100 
jeugdtheatergezelschappen. 

Met een afname van meer dan 6.000 voorstellingen per seizoen 
is de VJI verantwoordelijk voor een belangrijk deel van het kunst 
educatieve aanbod en de programmering in kleine en midden 
zalen van theaters in Nederland. De VJI maakt zich sterk voor een 
goede honorering van de gezelschappen en volgt de Fair Practice 
Code en Fair Pay.

Zie ook www.verenigingjeugdimpresariaten.nl 
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NIEUW!

NIEUW!

Epos ensemble
De wraak van Lorre
 
Een huisdier hebben is leuk, maar een prachtig opera-zingende pa-
pegaai als huisdier hebben is helemaal fantastisch! Jop is dan ook 
helemaal in de wolken als Lorre bij hem komt wonen en hij kan al 
gauw niet meer zonder het lieve beestje. Maar helaas is Jop niet de 
enige die wat in Lorre ziet: ook meneer Panini wil hem graag heb-
ben om héél veel geld aan hem te verdienen in de grote operaza-
len wereldwijd. De geniepige Panini haalt de raarste streken uit om 
Lorre van Jop af te pakken, en dát laten Jop en zijn vrienden niet zo 
maar op zich zitten...

Tosca Menten schreef het boek waar dit verhaal op gebaseerd is, 
en het ensemble maakte er een eigenzinnige versie van vol the-
atrale en interactieve elementen. Ook de kinderen zelf zullen aan 
het zingen gezet worden!
 
Leeftijd: 6 - 12 jaar | Publiek: 100/200  | Thema: Vriendschap
Kerndoelen: 50

Olifantje in het bos
 
Olifantje in het bos, laat je mama toch niet los, zingen de kinderen. 
Maar wat nou als het olifantje wél zijn mama kwijtraakt? Samen 
met twee musici van het Epos Ensemble maakt het olifantje 
allemaal vrolijke en spannende dingen mee. In deze voorstelling 
bepalen de kinderen de loop van de voorstelling! Samen met het 
olifantje komen ze allerlei dieren tegen en worden ze gevraagd 
mee te zingen, spelen, tellen en noem maar op!
De voorstelling begint en eindigt met een klein gesprekje, juist 
voor de kinderen die nog niet zo vaak naar een live voorstelling 
zijn geweest. Zit je lekker? Heb je al eens een voorstelling gezien? 
Ken je deze instrumenten al? Durf je mee te zingen?
De voorstelling wordt gespeeld door twee musici van het Epos 
Ensemble in een wisselende bezetting.
 
Leeftijd: 4 - 6 jaar | Publiek: 60/90 | Thema: Dieren wereld
Kerndoelen: 50
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NIEUW!

Teun Creemers & band

Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer

Life of Matheo
 
Life of Matheo gaat over een jongen uit Kameroen genaamd Ma-
theo. Op een dag wordt hij door zijn moeder op pad gestuurd voor 
een boodschap in een ander dorp. Hierbij zegt zijn moeder dat het 
heel belangrijk is dat hij niet van het pad afwijkt in verband met de 
vele gevaren van de savanne.
Matheo is nog maar net begonnen aan zijn wandeling of hij wordt 
aangesproken door een kraai die hem uitdaagt een spannendere 
en kortere route te nemen door het gras. Matheo besluit naar de 
kraai te luisteren; niet wetende wat hem onderweg allemaal te 
wachten staat.
 
In deze voorstelling gaan muziek en verhaal hand in hand. Een 
4-koppige band met saxofoon, gitaar, bas en percussie brengt 
je voorbij scènes uit het kleurrijke Afrika waarbij de geluiden en 
ritmes het voorstellingsvermogen van luisteraars van alle leeftijden 
weten te prikkelen. Verhalenverteller Hans Platenkamp versterkt 
deze ervaring door op een levendige wijze over het avontuur van 
Matheo te vertellen waarbij een leuke interactie tussen de band, 
verteller en het publiek ontstaat.
 
Leeftijd: 6-12 jaar | Publiek: 150/250 | Thema: Wereldoriëntatie / 
Afrika | Kerndoelen: 50

De prins van Oranje
 
Dieuwertje Blok en Jeroen Kramer verwelkomen samen al jaren-
lang de Sint op televisie. Ditmaal hebben ze er een taak bij: ze gaan 
op zoek naar prinsen en sinaasappels in hun spannende theater-
sprookje De Prins van Oranje. 
Bestaan er prinsen die in sinaasappels leven?
Wat moet je doen om die te bevrijden? En is zo’n prins dan oranje? 
Of heet hij alleen maar zo?
Hoe lukt dat de zeer eigenwijze prinses Aya?
Een prins zonder zwaard, maar mét een taart?
De Prins van Oranje speelt zich af in een ver land. Het sprookje gaat 
over reizen en thuiskomen, over list en bedrog, en over verliezen en 
winnen. En natuurlijk ook over… de liefde!

Onder regie van Leonie Jansen, vertelt Dieuwertje en Jeroen zingt. 
Samen ontvouwen ze de wonderlijke geschiedenis van de dappere 
prinses en haar prins van Oranje, die overigens geen familie is van 
onze koning. Tenminste – voor zover ze weten…

Beschikbaar vanaf voorjaar 2022
 
Leeftijd: 7 - 12 jaar | Publiek: 120/180 | Thema: Reizen en thuisko-
men | Kerndoelen: 50



Freonskip
Drie matrozen gaan op reis. Over zeeën vol met verse woorden 
zoeken ze ieder hun eigen bestemming: de Rode Stip. In hun 
zoektocht komen ze interessante dieren tegen die hen verder 
proberen te helpen. Hoge golven brengen de matrozen dichter bij 
elkaar, maar hoe verankerd is de vriendschap echt? Er kan per slot 
van rekening maar één kapitein zijn!

Freonskip gaat over vriendschap: jaloers zijn of trots zijn op? Je 
eigenheid verliezen of behouden? En Freonskip gaat ook over: lol 
trappen, (veel) muziek maken, verboden woorden opvissen en 
helaas ook over dekdweilen.
Freonskip is de  onderbouwvoorstelling van Frets! boordevol 
muziek. Ook te boeken in combinatie met bovenbouw 
voorstelling: Hoogtevrees

Leeftijd: 4 - 8 jaar | Thema: vriendschap
Kerndoelen: 37, 54 Publiek: 90

Zeven zeeën, zeven zoenen
En maar klagen, en maar klagen en klagen. Maar ondertussen laat 
je je begraven. Geef een ander maar de schuld, jij hebt toch niks 
gedaan?
Zeven zeeën, zeven zoenen: over het leven op de middelbare 
school waar de conciërge je beste vriend blijkt te zijn en Aristoteles 
voortleeft in iedereen. Geladen met humor leer je hoe je de vloer 
moet boenen en dat wat er in de  biologieles niet verteld wordt. 
Eindelijk. En, moet je je tas op je rug dragen, of juist naast je 
neerzetten? De jongens van Frets! duiken in de liefde en raken tot 
over hun oren verdwaald.

Leeftijd: 10 - 12 jaar | Thema: Seksualiteit
Kerndoelen: 37, 54 Publiek: 9010

Iswah
Alle dieren dansen op de melodie van Dayê, de grote olifant. 
Leeuw brult de mooiste brullen, Spreeuw schettert de sappigste 
nieuwtjes en Giraffe grapt de mooiste grappen. Maar dan stopt het 
met regenen en raakt de enige poel in de verre omtrek vol bagger. 
En daardoor verandert alles.We hebben maar één aarde. Die ene 
aarde hebben we te leen gekregen van de volgende generatie. 
Daarom moeten we er met z’n allen goed op passen. Zo heeft de 
volgende generatie ook nog een fijne plek om te leven. Het zal niet 
eenvoudig zijn, maar samen kunnen we het! 

In “Iswah” gaat Frets! samen met de kinderen én verbeeldings-
kracht op zoek: hoe kunnen we de aarde leefbaar houden voor 
iedereen? Hoe ver moeten we zelf offers maken voor dit doel? En: 
wiens schuld is het dat het zover heeft kunnen komen?

Leeftijd: 4-12 jaar | Thema: milieu & klimaat
Kerndoelen: 37, 54 | Publiek: 90

NIEUW!

Frets!
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De Vuilnismannen

Trash!
Afval opruimen, scheiden en sorteren, dat is wat 
vuilnismannen doen. Maar wat als je de stortplaats 
ziet als een grote berg inspiratie voor het maken en 
ontdekken van nieuwe muziek? Hoezeer Harrie, Sjakie 
en Henk ook hun best doen om de boel op te ruimen 
en op de juiste manier van elkaar te scheiden, keer op 
keer worden ze verleid door de muzikale mogelijkheden 
van de stortplaats. Werkgerei wordt instrumentarium en 
tonnen, vuilniszakken en dozen blijken waanzinnig mooi 
te klinken! De werkplaats sirene probeert om de mannen 
in het gareel te houden maar uiteindelijk is er zelfs voor 
de zaal geen ontkomen aan het enthousiasmerende 
trommelvirus TRASH!

Leeftijd: 6 - 12 jaar | Thema: Percussie/duurzaamheid en 
milieu | Kerndoelen: 39, 54 | Publiek: 150

Van Rommel naar 
Trommel
Tijdens de interactieve voorstelling ‘van Rommel naar 
Trommel’ worden de leerlingen meegenomen in de 
wereld van de rommelige ritme’s. Tegen een decor 
van afvalmaterialen vertellen en demonstreren De 
Vuilnismannen hoe je kan trommelen op rommel. Er wordt 
muzikaal geveegd, kliko’s komen tot leven en emmers 
vliegen door de lucht. De Vuilnismannen nodigen de 
leerlingen uit voor een ritmisch dictee wat zal uitmonden 
in een grote live demonstratie trommelen op rommel!

Leeftijd: 4/12 | Thema: Percussie/Duurzaamheid & Milieu 
Kerndoelen nrs: 39, 54 |  Publiek: 125 / 125 

Susie Q Vintage Photography
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Andy Ninvalle’s Maple Swank

Jongen en Yo!
In Jongen en Yo! wordt het publiek meegenomen naar New 
York na de 2e wereldoorlog, je bezoekt de getto’s en je ontmoet 
de mensen die daar wonen. Een Kleine Jongen en een Grote 
Jongen, die JONGEN en YO heten, wonen daar. JONGEN en YO 
ontwikkelen de beatbox ter plekke, precies zoals het is gebeurd 
in New York. Andy speelt alle personages en deze rit is net een 
documentaire film. 
Het publiek weet in een lesuur alles over het ontstaan van 
HipHop en de Beatbox en eindelijk snapt men waarom alles is 
zoals het is.

Leeftijd: 8 - 12 jaar | Thema: Ontstaan van de beatbox 
Kerndoelen: 48, 50 | Publiek: 150

Raps  ‘n Taps
Maple Swank is een super energiek duo, ontstaan 
vanuit de magische ontmoeting tussen rap en 
tapdancing.
Janice “Lady J” Lambert en Andy “Stewlocks” 
Ninvalle nemen je mee op een onvergetelijke reis 
langs rap, zang, tapdans, beatbox en SERIOUS 
FUN! De voorstelling ‘Rap ‘n Taps’ is een boeiende 
samensmelting vol muziek en dans. In Andy’s 
woorden: “this captures the Pulse of Life!”.
Geen opnamestudio nodig, en ook geen 
instrumenten! Andy en Janice laten zien hoe 
makkelijk muziek gemaakt kan worden … met 
alleen gebruik van IMAGINATION!

Leeftijd: 10 - 12 jaar | Thema: Mix van rap en 
tapdans | Kerndoelen: 48, 50, 54, 55  
Publiek: 180

Bring that beat back!
Het eerste ritme dat een mens hoort of voelt is … de 
hartslag, zelfs al voor de geboorte. Ritmes zijn de hartslag 
van het leven in de buik van iedere mens …
DE BEAT. Bij muziek die in de verte draait, is het dat ene 
dat je het best hoort …DE BEAT. En als je dichtbij bent, 
dan is er één ding dat je in beweging krijgt…DE BEAT. 
Maple Swank gaat terug naar de oorsprong van DE 
BEAT. De hartslag. Het lichaam. De schoonheid van de 
eenvoud. Voor iedereen die het kwijt is geraakt. BRING 
THAT BEAT BACK!!!

Leeftijd: 10 - 12 jaar | Thema: Mix van Rap en tapdans 
Kerndoelen: 54, 56, 57 |  Publiek: 180
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Timbre in de klas
Timbre in de Klas is een mediakunstproject waarbij kinderen op een 
wel heel bijzondere manier spelen met de stem: door er mee te 
schilderen!

Timbre in de Klas is een interactief spel dat bestuurd wordt met de 
stem. Het spel transformeert stemklanken van de kinderen naar 
vormen en kleuren op een digitaal scherm. Als hoogtepunt maakt 
de klas gezamenlijk een stemschilderij: een kunstwerk geheel 
met de stem gemaakt. Timbre in de Klas wordt uitgevoerd door 
een stemcoach, die de connectie vormt tussen de klas en het 
spel. Samen met de Digigent (digitale dirigent), die op het scherm 
van het spel te zien is, helpt de stemcoach de kinderen met het 
spelenderwijs verkennen van de mogelijkheden van de stem. Met 
hun stem maken de kinderen geluiden in hun eentje, in groepjes 
of met de hele klas. Zo krijgen ze de kans om zichzelf te uiten, maar 
leren ze ook het belang van goed naar elkaar luisteren.

Leeftijd: 6 - 8 jaar  | Thema: muziek, beeldende expressie 
Kerndoelen: 54  | Publiek: 30

Foto: Marieke Duijster

Monobanda

De Koning van Katoren
Stach wil koning worden. Maar dat gaat niet zomaar. Daarvoor 
moet hij opdrachten uitvoeren. Een muzikale verteltheaterversie 
van dit inmiddels klassieke verhaal waar alle grote thema’s uit de 
wereld van nu de revue passeren. 

Liefde, oorlog, macht, milieu, fantasie, vertrouwen, 
doorzettingsvermogen het komt allemaal langs in dit mooie 
verhaal. 

Serge Bosman creëert een eigen wereld waarin film, muziek en 
theaterspel een cabareteske interactieve voorstelling opleveren.

Leeftijd: 7 - 12 jaar | Thema: Literair, identiteit en zelfvertrouwen | 
Kerndoelen:  1, 37, 54 |  Publiek(school/theater): 90/120  

Serge Bosman
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Peer en Stefan
De Liedjesatlas, deel 2
Peer en Stefan reizen in deze voorstelling samen met hun jonge 
publiek de wereld rond en zingen de leukste traditionals van 
de landen die ze aandoen. Hoe vergaat het de verliefde indiaan 
Adriaan? Wat maakt de leukste kok van Suriname klaar? Hoe ziet een 
school in Afrika er uit? Welke dieren wonen er in Indonesië? En wat 
krijg je in een Spaans restaurant op je bord?
Rasentertainer Peer de Graaf en topgitarist Stefan Blankestijn laten 
kinderen horen en ervaren wat hun leeftijdgenoten in andere 
landen leuk vinden en met wat voor muziek zij daar groot worden.
De Liedjesatlas is een interactieve en levendige mu- 
ziekvoorstelling met door Koos Meinderts vertaalde liedjes.

Leeftijd: 4 - 8 jaar | Thema: Muziekale wereldreis
Kerndoelen:  37, 54 |  Publiek (school/theater): 120/150 

Twitching Eye Trio
Bekkens en Branie
Sinds 2008 speelt Twitching Eye Trio muziekvoorstellingen voor 
alle leeftijden. Na een jarenlange samenwerking met Oorkaan en 
meer dan 200 jeugdconcerten te hebben gespeeld bieden zij nu 
een nieuwe serie jeugdconcerten aan voor kinderen vanaf 6 jaar.

Bij dit concert, Bekkens en Branie, gebruiken de jongens allerlei 
percussie instrumenten, van pindakaaspotjes en reuzencajons tot 
marimba, drumstel, Afrikaanse trommels en nog veel meer.

Ze hebben alle muziek zelf geschreven en hebben heel veel zin dit 
aan jullie te laten horen! Het concert zit vol met contrasten, snelle 
en langzame muziek en ook de kans om lekker mee te spelen.

Leeftijd: 6 - 12 jaar | Thema: Interactieve slagwerkshow 
Kerndoelen: 50,52 | Publiek (school/theater): 150/200
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Andy Ninvalle’s Massive Movement

Aroma del Mundo

Mogelijk Heden
 
Deze spetterende nieuwe show van Andy Ninvalle en Astrid van 
Steijn gaat over een dans-battle tussen twee heel verschillende 
dansers, die al dansend een paar vragen en keuzes uitbeelden. Wie 
is er opgeleid of wie heeft het zichzelf geleerd? Ben je je eigen weg 
gegaan of heb je de regels gevolgd? Deed je dit alleen of samen? 

Maakt het uit of je allochtoon of autochtoon bent of een man 
of een vrouw? Andy en Astrid gaan aan de slag om antwoorden 
te vinden op deze vragen door hun verschillen naast elkaar te 
plaatsen. Zij combineren, tonen verschillen en mengen. Soms erg 
grappig, dan weer serieus, maken Andy en Astrid er een echte 
battle van.

Welke dansstijl vind jíj het meeste boeiend? Of spectaculair? Of 
saai? Let the battle begin! 

Leeftijd: 8 - 12 jaar | Thema: ontmoeting muziek en dans 
Kerndoelen: 54, 55, 56 | Publiek: 180
Ook te boeken: Mixed Up! (zie www.iudk.nl)

TWINS2
 
TWINS2 geeft een fantasievolle draai aan de gedichten die de 
Joodse opa van theatermaker & choreografe Phoebe Brack schreef.

De voorstelling zoekt op een lichtvoetige en humoristische 
wijze het spanningsveld op van de strijd tussen tweelingen. 
Achterliggende inspiratiebron: is een conflict zoals tussen Israëliërs 
en Palestijnen  ook te bekijken als een uit de hand gelopen conflict 
tussen een eigenwijze tweeling?

In de voorstelling wordt gewerkt met hiphop en flamenco, twee 
stijlen die zich vanuit armoede en onderdrukking ontwikkelden. 
De live-muziek die de bewegingen van de dansers begeleidt geven 
het verhaal een extra dimensie.

Maar bovenal is TWINS2 een bijzondere ode aan de 
verbeeldingskracht.

Leeftijd: 8 - 12 jaar | Thema: Conflict | Kerndoelen: 54
Publiek: 120

NIEUW!
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NIEUW!

Bühnenbiest

PaSSaR Performing Arts

OYA WOEST WEZEN
Reis mee met de Orisha’s op een quest om een bijna onmogelijk 
raadsel op te lossen. Orisha’s? Wie zijn dat? Eeuwenoude goden uit 
West-Afrika. Nigeria om precies te zijn. 

Als je nu denk dat is oubollig en saai, dan heb je het mis! 
Ze houden van gamen, vloggen en tiktok dansjes. Maar het 
allerbelangrijkste: Ze hebben superkrachten! 
Bijvoorbeeld Oya. Zij is Godin van de wervelwind een woeste 
krijger met ongelooflijk veel power. Met haar wil je echt geen ruzie! 
Zeker niet tijdens deze belangrijke missie. 
De Orisha’s zijn er klaar voor! Let the Quest begin!

Geïnspireerd door de West Afrikaanse Yoruba cultuur is OYA 
WOEST WEZEN een voorstelling met live percussie, dans en 
woordkunst, die uitgenodigt mee te dansen, zingen en rijmen. 
Van OYA WOEST WEZEN kan op school en in theater genoten 
worden, maar ook in de Picknick-zaal van het Rijksmuseum met 
een bijbehorende rondleiding in de Slavernij tentoonstelling.

Leeftijd: 10-12 jaar |  Thema: West-Afrikaanse cultuur/diversiteit 
Kerndoelen:  | Publiek: 90

De Marionette
De Marionette  is een poëtisch, beeldend verhaal over de 
marionettenspeler, zijn pop en zijn dromen;  een sprookjesachtige 
voorstelling met vertelling, pantomime en klassiek ballet.
 
De lange figuur komt aangelopen en haalt zijn meest geliefde 
pop te voorschijn. Soepeltjes beweegt hij zijn marionette-pop en 
bespelen ze het publiek. Hij spreekt over hoe zijn pop ‘s nachts in 
zijn dromen tot leven komt. Maar de meeste dromen zijn bedrog... 
of misschien toch niet?
 
Na afloop van de voorstelling vindt er een nagesprek plaats met de 
marionettenspeler (Petro van de Pas) en de marionet (Astrid van 
Stijn); De stelten worden onthuld, de spitzen gedemonstreerd en 
er wordt verteld over hoe deze voorstelling is ontstaan.  Wat moet 
je allemaal doen en laten om zo goed mogelijk een (marionetten-)
pop te spelen? En als afsluiting de enige echte “niet knipperen met 
je ogen-wedstrijd”!

Leeftijd: 4 - 8 jaar | Thema: Droom en werkelijkheid
Kerndoelen: 3, 4, 48 en 50 | Publiek(school/theater): 200/250  
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Lonneke van Leth Dans
Meneer Pannekoek 
In de woonkamer van Meneer Pannenkoek hebben alle dingen 
een vorm: het ronde kleed, de rechthoekige kast, de driehoekige 
tafel en het vierkante grote zware kunstboek. Hij houdt erg 
van de kunst van Malevitsj en Kandinsky, omdat daar zoveel 
vormen in zitten. Danser Riccardo Sbrighi is op bezoek bij Meneer 
Pannenkoek en vertaalt vorm naar dans. 

Wat zijn abstracte, geometrische en organische vormen? Waar 
kun je vormen aan herkennen en kun je ze ook dansen? Meneer 
Pannenkoek denkt zelfs dat je een schilderij kunt dansen! 
Vraagstukken en gevoelens die worden opgeroepen door Meneer 
Pannenkoek worden door de danser uitvergroot. 

In deze interactieve dansvoorstelling ontdekt de danser hoekige, 
vloeiende en zachte bewegingen in relatie tot de kracht van een 
rechthoek, de stabiliteit van een vierkant, de dynamiek van een 
driehoek en de oneindigheid van een cirkel.
Beschikbaar vanaf oktober 2022

Leeftijd: 7 - 12 jaar  | Kerndoelen: 54,56
Thema: Vorm en dans | Publiek: 240

Mijn Huis
Syrische acteur en vluchteling Ramez Kamel geeft een inkijk in 
het leven van een vluchteling. Hij neemt kinderen mee naar het 
huis van zijn oma in Damascus, naar de gelukkige tijd die hij daar 
spendeerde met zijn familie en naar de verhalen die zijn oma hem 
altijd vertelde. Hoe belangrijk is het om een plek te hebben waar je 
je thuis voelt en is dat voor iedereen wel vanzelfsprekend?

Toen de oorlog in Syrië begon, koos Ramez ervoor om op zoek 
te gaan naar een veiliger bestaan, zijn vrouw en zoontje tijdelijk 
achterlatend. Hij vertelt over zijn reis en zijn zoektocht naar 
vrijheid. Bij ons in Nederland vond hij de vrijheid voor hem en zijn 
gezin.

In dans en tekst worden kinderen meegenomen naar de 
omstandigheden van een vluchteling en de betekenis van vrij 
zijn. Ramez en danser David Vermeulen vertellen dit persoonlijke 
verhaal.

Leeftijd: 7 - 12 jaar  | Kerndoelen: 54,56
Thema: Mens en samenleving | Publiek: 240
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Kleur beweegt jou
In ‘Kleur beweegt jou!’ nemen twee dan-
sers je mee naar een wereld van kleur 
en dans. In het land van Pips en Blanco 
is alles wit. Wit is wat zij kennen, wit is 
veilig, wit is schoon, wit is thuis. Zou er 
ook iets anders bestaan dan wit? Pips 
en Blanco gaan samen met de kinderen 
op ontdekkingsreis. De vijf basisemoties 
boosheid, verdriet, plezier, afgunst en 
angst worden gekoppeld aan kleuren 
en bewegingen. De voorstelling bevat 
geïntegreerde projecties (zoals een bloe-
menveld, lava, een snelweg en wolken). 
In deze dansvoorstelling zijn de kinderen 
zelf onderdeel van de voorstelling. We 
eindigen met z’n allen op het podium 
met alle kleuren van de regenboog.

    
    
Leeftijd: 4 - 6  jaar | Thema: Kleur en 
emotie Kerndoelen: 54, 56 | Publiek: 60

The Match (sport en dans)
Een humoristische dansvoorstelling waarin 
met veel energie een voetbalwedstrijd wordt 
gedanst. Bij deze voorstelling zijn ook de 
jongens van begin tot eind geboeid! Flitsend 
groepswerk op rockmuziek en spannende 
momenten in slow motion wisselen elkaar 
af. Een voorstelling compleet met volkslied, 
grappige en conflict scènes, doelpunten – 
en hoe je die viert. Het publiek komt ook 
(figuurlijk) aan de bal met een nagesprek 
en dansroutine op toneel en de tribune als 
afsluiting.
The Match is een humoristisch gedanste 
voetbalwedstrijd. Met veel energie duiken de 
dansers in het spel. Even terugspoelen in slow 
motion, was die rode kaart nou wel of niet 
terecht? Een hilarische voorstelling compleet 
met volkslied, voor zowel jongens als meisjes!

     
Leeftijd: 7 - 12 jaar | Kerndoelen: 39, 54, 56, 
57, 58  Thema: Sport en Dans | Publiek: 240

Assepoes 
Assepoes noemen ze haar. Marieke 
wordt vaak gepest door haar 
stiefmoeder en stiefzusjes omdat ze 
hun oude vieze kleding moet dragen. 
De nieuwe buurjongen Lars heeft 
alles: speelgoed, dure kleding, een 
grote kamer, maar geen vrienden. 
Iedereen wil altijd bij hem spelen 
voor zijn spullen, maar niet voor hem. 
Om kennis te maken met de buurt 
geeft hij een groot feest. Verdrietig 
staart Marieke naar haar kledingkast 
waar haar stiefzussen flinke schade 
hebben aangebracht. Ze heeft niets 
meer om aan te trekken. Maar dan 
gebeurt er iets bijzonders!
Een modern sprookje dat laat zien dat 
je voor jezelf moet opkomen en moet 
blijven dromen.

Leeftijd: 7 - 12 jaar | Kerndoelen: 
54,56 Thema: Zelfvertrouwen 
Publiek: 240

De Grote Olympische Spelshow 
(sport en dans)

Beleef de mooiste momenten en de leukste Olympische sporten met onze dansers! 
De Grote Olympische Spelshow is een theatrale flitsende humoristische dansvoor-
stelling met verschillende sporten die in dance battles te zien zijn. Feiten, weetjes en 
vragen over belangrijke momenten uit de Olympische sportgeschiedenis vliegen je 
om de oren. Vier stoere mannelijke dansers strijden om de felbegeerde medaille en 
digitale spelshow host Bart Rijnink spoort het publiek aan om te participeren in de 
rol van welbekende hulplijn.

Leeftijd: 6 - 12 jaar | Kerndoelen: 37, 54, 56  
Thema: Gezondheid, Olympische spelen | Publiek: 240  
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IK ZIE JE
Hoe gaan we met elkaar om sinds schermen zich tussen ons 
hebben geplaatst? Dankzij onze computer en mobieltjes is alles 
binnen handbereik: bibliotheken aan kennis, karrevrachten 
beroemde mensen, honderden gedroomde liefdes. Maar als je 
zover kunt kijken, vergeet je makkelijk wat er naast je gebeurt. 

Liefde heeft onderhoud en aandacht nodig, maar hoe geven 
we dat tussen het snel beantwoorden van berichtjes door? 
De dansvoorstelling vertelt het verhaal van twee vrienden die 
constant botsen, omdat ze niet naar elkaar kijken. 
Hoe vinden ze de aandacht en liefde voor elkaar weer terug? 
Een ontdekkingstocht vol dansende emoticons, lichtgevende 
pakken en bellende dansers.

Leeftijd: 10 - 12 jaar | Thema: Social media
Kerndoelen: 37,54   Publiek(school/theater): 150/300  

Tranz
Like you
Plotseling zijn we mooier, sneller en jonger. Onze woorden zijn
goedgekozen, we reageren scherp en spits en we schudden een 
goed geformuleerde quote zo uit onze mouw. 
We zijn dáár beter dan hier.

‘Like You’ gaat over vooroordelen en onzekerheid in een wereld 
waarin iedereen iets van iedereen mag vinden. De strijd die je 
voert om een plek te veroveren zonder te verliezen wie of wat 
jezelf bent. Het gaat over onze onverzadigbare behoefte om te 
horen dat we leuk zijn. Maar, en daar gaat
het over in ‘Like You’ 

Dansers: Manon Beernaert en Céline Procureur

Leeftijd: 10 - 12 jaar | Thema: Identiteit en social media
Kerndoelen: 3, 4, 48 en 50 | Publiek(school/theater): 200/250  
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Arno Huijbers
Clowns Kado
Op het podium staat een groot kado.
Een deftige kale musicus met een rood plukje haar, speelt zijn 
concert.
Zijn clownsmaatje geeft er een heel eigen invulling aan met een 
muzikale vuilnisbak, een levende bezem, met stille trom, een fee-
erieke zeepbellenact en nog veel meer... Ooit iemand accordeon 
met de tong zien spelen?

En het clownskado? We pakken het graag voor u uit met een inne-
mende glimlach en schaterlach.
Een clownsvoorstelling waarin Arno Huibers kinderen en volwasse-
nen laat genieten van clowneske pareltjes uit zijn rijke clownsoeu-
vre. Musicus Paul van der Heijden acteert en musiceert hierbij in de 
beste traditie van de witte clown.

Wij geven u graag deze Clowns Kado…

Leeftijd: 10 - 12 jaar  | Thema’s: Kennis maken Circus Theater 
Kerndoelen: 35,50 | Publiek: 175

Tomaatje op je neus
Zo eenvoudig is de magie van theater. Zeker voor de kleinsten voor 
wie spel nog werkelijkheid is. Met de meest eenvoudige middelen 
‘tovert’ Arno de glimlach, de schaterlach bij zijn kinderpubliek en 
daardoor bij u als volwassene. 

De opmerking van een kind na afloop ‘waarom heb je een toma-
tje op je neus’, werd de titel van deze voorstelling. Deze clown is 
in zijn meest pure en subtiele vorm wars van de grote effecten. En 
dus ervaren kinderen met plezier dat zo’n tomaatje clownsneus 
heet.
 
Leeftijd: 4 - 8 jaar  | Thema’s: Magie van het Theater 
Kerndoelen: 35, 50 | Publiek: 90
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Sabine van Boven

Cirque Magnifique

Het Achterhuis
Actrice Sabine van Boven bewerkte “Het Achterhuis” tot een 
monoloog waarin zij vertelt over de ruim 2 jaar dat Anne 
Frank moest schuilen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op 
indringende wijze wordt het publiek meegenomen in een wereld 
vol angst, hoop, dromen, verliefdheid, woede en verdriet. Een 
theatermonoloog voor iedereen vanaf 10 jaar. 

Met goedkeuring van het Anne Frankfonds te Basel.

Leeftijd: 10 - 12 jaar | Thema: Anne Frank’s dagboek, WOII  
Kerndoelen: 8, 37 ,50 ,3 ,4 | Publiek: 60

De Grote Zambini
Anton met een grote magische kist. Hij herkent de spullen die ooit 
waren van zijn over- over- overgroot vader  ‘De Grote Zambini‘. Vol 
verbazing pakt Anton de kist uit en de inhoud blijkt magischer dan 
verwacht. Er zitten niet alleen goochelattributen in de kist maar 
zelfs de as- sistente van De Grote Zambini komt onder de oude 
glitter en glamour tevoorschijn. Dit vraagt om een voorstelling 
maar Anton is absoluut géén goochelaar.
 In een hilarische poging om hun publiek een echte 
goochelvoorstelling voor te schotelen halen Anton en zijn 
assistente alles uit de kast en uit het publiek om er een fantastische 
middag van te maken! Gelukkig kan de koerier ook van alles en zo 
creëren ze ter plaatsen een magisch spektakel.
 
Leeftijd: 4 - 12 jaar | Thema: circustheater, voetbal(skills) 
Kerndoelen: 54  | Publiek(school/theater):  250/400
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Prinsenkamer
Corina is juf. Maurice is haar hulphond.

Maurice heeft een blauwe kamer met dino’s. 
Maar hij wil voor zijn verjaardag een roze kamer. Met een 
prinsenbed. Corina vindt het niks. Roze is toch voor meisjes?! 
En de winkel heeft alleen een prinsessenbed.

Maurice vindt het niet eerlijk. 
Want roze is voor iedereen die roze leuk vindt! Of het nou meisjes 
zijn of jongens. 
Hij bedenkt een plan om toch zijn zin te krijgen ...
Hoe reageert Corina? Krijgt Maurice toch een prinsenbed? 
En help je prins Maurice met draken verslaan, timmeren, handje 
drukken en nog veel meer? 

Een grappige, interactieve voorstelling met liedjes waarin de 
kinderen actief meedoen.
Over genderrollen, ‘jongensachtig’ en ‘meisjesachtig’ gedrag, en 
hoe je reageert als iemand ‘anders’ doet.

Leeftijd: 4 - 9 jaar | Thema’s: Genderrollen, zelfvertrouwen
Kerndoelen: 1, 2, 3, 34, 37, 54, 55 | Publiek: 75 

Wijnen speelt
WATCHA!
Eddie kan rappen. Als Rapper Edgy heeft hij een wedstrijd 
gewonnen en hij mag zijn liedje ‘Raket’ opnemen in de studio. 
Eddie is blij, maar dat verandert als zijn vader kritiek heeft op zijn 
liedje. 

Dilano is Eddie’s vriend. Hij gaat niet meer naar school en doet 
vage klusjes met jongens van het plein.  Dilano heeft opeens 
nieuwe dure spullen: scooter, telefoon, kleren ... 
Eddie’s moeder is onzeker over haar uiterlijk, want ze lijkt niet op 
de plaatjes op Instagram. Zij bezoekt hiervoor een paardencoach 
en wil operaties. 
Als Eddie van de juwelier een gouden horloge krijgt om te dragen 
in zijn video’s, bedenkt Dilano een plan: zo kunnen ze in één klap 
rijk worden. Wat doet Eddie?

WATCHA! is muziektheater met rap en cartooneske humor. Een 
interactieve voorstelling over beïnvloeding en influencers. Drie 
personages staan onder invloed van anderen. Wat doen ze 
daarmee? Leerlingen maken een rap om Eddie en  Dilano positief 
te beïnvloeden.

Leeftijd: 10- 12 jaar  | Thema’s: mediawijsheid, zelfvertrouwen, 
peer beïnvloeding | Kerndoelen: 6, 35, 42, 50, 52 | Publiek: 150
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De Koppoters

Iris Heusschen

Morf
 
“Schubben moeten samenzijn,” zeggen de vissen die Nora heeft 
geschilderd. Ze vertellen haar dat ze niet naar boven of beneden 
mag zwemmen en vooral niet in haar eentje, want dan komt ze 
nooit meer terug. Toch is Nora nieuwsgierig en helemaal niet 
bang, want ze kan altijd de oceaan weer uitvegen en een nieuw 
kunstwerk maken. Wat zij schildert, dat gebeurt. Haar penselen 
nemen haar mee naar een kasteel met oneindige trappen en een 
waterval ondersteboven. Ze zweeft als een vogel door de lucht, 
dichtbij de sterren. En dan verschijnt op elk schilderij een groot 
zwart gat. Durft Nora daarin af te dalen?
De Koppoters laten zich bij het maken van hun fraai vormgegeven 
voorstellingen inspireren door grote en kleine tekenaars. Morf (6+) 
is gebaseerd op grafische kunstwerken en optische illusies.

concept en spel: Sjoukje van Alphen en Esther Drijver 
regie: Henk de Reus
vormgeving: Alice Brouwer
met dank aan: Maarten Zaagman en Ubit Iskandar
 
Leeftijd: 6+ | Thema: Identiteit en Zelfvertrouwen, keuzes maken 
Kerndoelen: 4, 34, 52, 54  | Publiek:  120

De Assepoetser
Een energieke, kleurrijke sprookjes rollercoaster waarin een aantal 
sprookjesfiguren het lef hebben om van het bekende pad af te 
gaan, op zoek naar een nieuw verhaal dat beter bij hen past. Maar 
dat blijkt nog niet zo gemakkelijk. 
Wat als de grote boze wolf weigert roodkapje op te eten? 
Assepoester in haar kloffie naar het bal gaat? Sneeuwwitje besluit 
de appel niet te eten? Wie wordt er dan gered door de prins? 

Op een kritische en verfrissende wijze krijgt elk sprookje een 
nieuwe draai en op een speelse manier worden thema’s als: 
man-vrouw verhouding, liefde, moedig zijn, het hebben van 
vooroordelen en eigen keuzes maken belicht.

Leeftijd: 10 - 12 jaar | Thema: man-vrouw verhouding, 
vooroordelen | Kerndoelen: 48, 50,  54 | Publiek: 120

NIEUW!
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theaterloods-B

De verschrikkelijke 
badmeester
Tegen zijn zin moet Lev van zijn vader op zwemtraining bij de 
beroemde zwemkampioen Boris. Maar Boris is een verschrikkelijke 
badmeester. Hij is super gemeen tegen kinderen en er zijn 
belachelijke strenge regels. Ze noemen hem stiekem Brulboei. 
Lev ontdekt dat Brulboei een kind heeft ontvoerd. 
Met zijn buurmeisje Lita komt hij in actie. Met snorren, 
petjes, speelgoedautootjes , geluidseffecten, handpoppen en 
razendsnelle kostuumwisselingen creëren de acteurs een wereld 
waarin ongelooflijk veel gebeurt en waar niets onmogelijk lijkt.

Een ode aan het maken van een voorstelling. Een ode aan de 
fantasie. Een spannende komedie over een verschrikkelijke 
badmeester, over zielige zeehondjes, over akelige ouders, over 
verraad, over stoer doen, over een heldin en ook over twee beste 
vrienden.

Leeftijd: 8 - 12 jaar | Thema: regels en vrijheid 
Kerndoelen: 54  |  Publiek: 120

Het water is over de dijk
In 2023 is het 70 jaar geleden dat De Watersnoodramp heeft 
plaatsgevonden. 
Om de nagedachtenis aan deze ramp levend te houden heeft 
De Zeeuwse Jeugdtheatermakerij Theaterloods-B de succesvolle 
voorstelling `Stormkracht`.
Over de nacht van De Watersnoodramp van 31 januari 1953. 
We volgen Jan en Sara. Ze worden verliefd op elkaar, maar dan 
komt het water over de dijk. Krijgt hun liefde een kans?
‘Het water is over de dijk’ gaat ook over nu. Denk bijvoorbeeld 
aan de ramp die nog niet zo lang geleden in Limburg heeft 
plaatsgevonden. Wat zou jij doen als je door het water zou worden 
overvallen? Kies je voor jezelf of is er meer waar het om draait? Wie 
neem je mee, wat laat je achter? 

Onze acteurs schakelen razendsnel van de ene rol naar de andere: 
een deftige burgemeester, een oude vrouw op zolder, een 
dronken dijkgraaf. En zo wordt het verhaal van de nacht van de 
Watersnoodramp doorverteld.

Leeftijd: 10 - 12 jaar | Thema: Watersnoodramp
Kerndoelen: 8, 37, 50, 3, 4  | Publiek: 60 

NIEUW!
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Vaders & Eieren
 
man: Ik denk dat ik van u houd
vrouw: U loopt wel erg hard van stapel
man: Alleen is ook maar alleen. Mevrouw, wilt u mĳn 
vrouw worden?
 
Een verhaal over een ontmoeting, hoge verwachtingen 
en heel veel vis. Waar ben je voor je geboren wordt? 
Kies je zelf je ouders uit?
 
vrouw: Het wordt een prachtig kleintje en het zal 
oranje truitjes dragen.
man: En dan na nog eens zeven weken moet het maar 
naar school, woordjes leren
vrouw: Man, vrouw, wind, ĳs, kieuwen. Dat is een 
moeilĳke.
 
In het klaslokaal roepen twee acteurs een wereld van 
water en ĳs op waarin liefde en toekomstdromen 
ontstaan. Een poëtische en absurdistische voorstelling 
met grappige dialogen vol onverwachte wendingen.
 
Leeftijd: 9-12 | Thema: Verwachtingen en gevoel 
versus verstand | Kerndoelen: 54, 37 | Publiek: 50

Vanaf 2019 reikt Impresariaat Uit De Kunst jaarlijks met de 
Niekie van den Bergprijs een prijs uit ter stimulering van de 
onafhankelijke makers in de kunsteducatie. Theatermaakster 
Niekie van den Berg (1968 - 2016) maakte onder de vlag van 
BergProducties en Opslag voor Cacao vele jeugdvoorstellingen. 

Steeds onderscheidend, dankzij haar passie voor het vak en haar 
enorme betrokkenheid met haar doelgroep. Niekie van den Berg 
kwam in 2016 plotseling te overlijden. Ze werd 48 jaar. Met de 
naar haar genoemde prijs wil IUDK de herinnering aan Niekie en 
haar gedachtengoed levend houden. 
In 2021 kunnen we geen prijs uitreiken omdat het in afgelopen 
maanden het voor de jury niet mogelijk was om voorstellingen te 
bezoeken en te beoordelen.

Het goede nieuws is dat de NvdB-prijs in 2022 wel uitgereikt 
wordt, en dan in een groter verband met partners uit de 
Vereniging Jeugdimpresariaten. 

De winnaars:
2019 Een Romeo en Julia - Lonneke van Leth Dans
2020 Gewoon, ik – TG Proest

Niekie van den Bergprijs



28

Impresariaat Uit de Kunst is acceptant 
van de CJP Cultuurkaart. 

Impresariaat Uit de Kunst behoort jaarlijks tot de grootste 
acceptanten van de CJP Cultuurkaart. Wij ondersteunen 
de kaart van harte en wij bevelen deze kaart van harte aan 
als betaalmiddel in het Voortgezet Onderwijs.

Jaarlijks organiseren wij de Etalagedagen. Hierop tonen wij onze 
nieuwe muziek-, dans en theatervoorstellingen voor het komende 
schooljaar. Wij organiseren een dag voor het Primair Onderwijs en een 
dag voor het Voortgezet Onderwijs. De eerstkomende Etalagedagen 
zijn op maandag 31 januari 2022 (VO) en dinsdag 1 februari 2022 
(PO) in het Posttheater, te Arnhem.

Om uw nieuwe cultuurprogramma samen te stellen, is een bezoek aan 
de Etalagedagen samen stellen. Voor aanmelding en het programma op 
beide dagen, verwijzen wij graag naar onze website: www.iudk.nl

De ETALAGEDAGEN van IUDK
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IUDK-er sinds
Lidia:
Al een tijd geleden ben ik op  31maart 1998 in dienst gekomen, toen 
nog bij  het LOKV- Impresariaat, de voorganger van Impresariaat Uit 
de Kunst. Het leek me erg leuk om werk te hebben waarin mijn twee 
passies  Onderwijs en Podiumkunsten en indertijd in het bijzonder Dans 
bij elkaar kwamen.  Ik ben dan ook begonnen met het bemiddelen van  
Dans en vooral Scapino in School . Mooie voorstellingen regelen voor 
alle kinderen en jongeren van scholen in heel Nederland ( en soms ook 
België en Duitsland).  Later kwam er ook de andere Podiumkunsten bij.  
Het is fijn om met zo’n breed aanbod aan Muziek, Dans en Theater en alle 
mengvormen te kunnen werken. 

Jeroen:
Ik ben in dienst gegaan bij Impresariaat Uit de Kunst (IUDK) op 01-09-
2005 als opvolger van Thed Biegstraaten. Komende van een door OCenW 
ondersteunde workshoporganisatie, wilde ik graag met voorstellingen 
en makers aan de slag. Ook zag ik het stramien van de 4 jaarlijkse 
subsidieronde niet meer zo zitten. IUDK was juist zelfstandig geraakt, 
los van het gesubsidieerde LOKV, en die omslag naar een bureau 
waar we onze inkomsten níet uit subsidiegeld haalden maar uit onze 
bemiddelingsfee, sprak me erg aan.

Waarom doe je dit werk?
Lidia: 
Mijn belangrijkste drijfveer is altijd geweest dat alle kinderen de kans 
moeten krijgen om mooie voorstellingen te bezoeken en ervaren 
omdat ik van mening ben dat  het  in hoge mate bijdraagt tot een brede 
ontwikkeling waar je als mens in je toekomst profijt van hebt. Fantasie, 
inlevingsvermogen, creativiteit , nieuwsgierigheid,  kennis van de wereld 
door  muziek, theater en dans om maar wat te noemen, worden gevoed.  
Zelf heb ik via vooral mijn middelbare school de kans gekregen veel 
voorstellingen te zien die nu nog op mijn netvlies staan. 
Mijn werk draagt er toe bij dat alle kinderen via school voorstellingen 
kunnen bezoeken en interactief meedoen.  Horen , Zien en Beleven. Ook 
kinderen uit gezinnen die om allerlei redenen nooit in contact zouden 
zijn gekomen met Podiumkunsten. Dat vind ik heel belangrijk omdat 
het vormend is en er zo niemand wordt uitgesloten. Kunst is niet alleen 
voorbehouden aan de Elite die de (financiële) mogelijkheden heeft. 

Jeroen: 
Denkend aan mijn eigen jeugdervaringen met voorstellingen, vind ik de 
impact van een goede voorstelling zo mooi en blijvend. De eerste Scapino-
voorstelling met de basisschool weet ik nog als de dag van gisteren, alsook 
de cabarettiers die toen ook op scholen toerde. Reconstruerend blijken het 
overigens veel voorstellingen te zijn geweest van de voorganger van IUDK, 
het LOKV-impresariaat en voorgangers. Ik vind het erg inspirerend om 
(ook inhoudelijke) betrokken te zijn bij onze makers en hun voorstellingen. 
Denkend vanuit de doelgroep en de daadwerkelijk inkoper. Daarbij zijn 
artiesten en makers fijne mensen om mee te werken. Niet altijd makkelijk, 
maar altijd inspirerend.

2020-2021 (covid)
Lidia: 
Ik hoop het nooit meer mee te hoeven maken. Hoe alles op 12 maart 2020 
tot stilstand kwam . Aanvankelijk voor een paar weken maar dat werd  
een lang anderhalf jaar. Waar Covid voor een aantal mensen  in onze 
maatschappij een periode werd van bezinning en rust, was het voor mij 
een hele drukke periode waarin steun aan onze gezelschappen van belang 
was evenals proberen alle geannuleerde boekingen weer in te laten halen 
of vergoed te krijgen zodat onze artiesten nog wat inkomsten kregen. Zo 
nodig! En ook nodig om kinderen en jongeren  te laten genieten, omdat 
ze al zo veel moesten missen. School, vriendjes. Alles was dicht of online. 
Verschrikkelijk!

Jeroen:
Iets als een Corona-crisis hoop je niet meer mee te maken. Niet privé 
maar zeker ook niet zakelijk. Het was al met al een ongelooflijk druk jaar. 
Verplaatsen, annuleren, verplaatsen, annuleren; een bizarre cyclus. Wat 

me wel boos maakte, was de kwetsbare positie van onze makers. Makers 
die als ZZP-er zelf investeren in hun voorstellingen, zonder subsidie, 
kwamen er erg bekaaid af. Niet elke regeling paste op deze ondernemende 
creatievelingen. Dat zorgde bij mij wel voor menig slapeloze nacht. Al 
met al zijn er veel groepen door deze crisis gekomen, dat is in wezen 
ongelooflijk. Ingeteerd op reserves, en toch weer aan de slag met digitale 
alternatieven en het maken van een nieuwe voorstelling … diep, diep 
respect.

Hoogtepunt afgelopen jaar
Lidia:
Toch het doorgaan ondanks de berg aan Coronamaatregelen  van 
sommige voorstellingen in aangepaste vorm en de bijbehorende  
blijdschap van docenten, leerlingen en artiesten. Een goed voorbeeld is 
een van onze bemiddelaars die heel veel werk heeft verricht om klasgewijs 
de voorstelling De Verschrikkelijke Badmeester toch te laten spelen toen de 
kinderen niet in het theater mochten en scholen en klassen niet gemengd 
mochten worden. Ook een hoogtepunt gezien de crisis :  het feit dat we 
toch Etalagedagen hebben kunnen houden in het Posttheater Arnhem. 
Weliswaar zonder publiek maar dankzij ieders inspanning  konden de 
artiesten wel hun voorselling presenteren en live optreden  ( hoe moeilijk 
ook zonder interactie met leerlingen ) en live gestreamed worden en 
bekeken worden door onze docenten en consulenten.  

Jeroen: 
Soms was er dan een moment dat een voorstelling opeens toch doorgang 
vond, bijvoorbeeld als het een examenonderdeel CKV was. Op zichzelf 
al een hoogtepunt, maar de bijzondere reacties  op de voorstelling I AM 
REDO, waarbij de docente teruggaf dat zij en collega’s met tranen in de 
ogen hadden zitten kijken, was een erg mooi moment.

Kippenvelmoment
Lidia: 
Moeilijk hoor  om uit zoveel jaren aan  muziek , dans en theater te kiezen.  
Zonder andere gezelschappen  tekort te willen doen noem ik bijvoorbeeld  
de voorstelling Hanna en ik van Wouters en Sars die op een hele integere 
ontroerende manier het verhaal vertelt van twee vriendinnetjes van wie 
Hanna overlijdt door een verkeersongeluk.  Of De voorstelling de Jacht 
door Theaterloods B waarin de wanhoop voelbaar is van ouders en hun 
enorme zorgen om hun drugsverslaagde zoon. Zo goed gespeeld dat de 
voorstelling heel erg binnenkomt. 

Jeroen:
Dat zijn er diversen de afgelopen jaren. De meeslepende voorstelling 
De Vuurvogel van de helaas gestopte groep Rood Verlangen; de 
intieme verbeelding van de situatie in Het Achterhuis of de prachtige 
dansvoorstelling Een Romeo en Julia, die een zaal vol pubers doodstil 
krijgt. Geweldig.

Opvallendste moment
Lidia: 
De uitreiking van de Niekie van de Bergh prijs op de etalagedagen 2019 
voor de prachtige dansvoorstelling één Romeo en Julia door Lonneke 
van Leth Dans en  in 2020 voor de theatervoorstelling Gewoon Ik door TG 
Proest . Een mooie prijs voor de makers  en zo geweldig om de blijdschap 
van de ontvangende artiesten te zien. 

Jeroen:
Op de Etalagedagen 2020 was de slotvoorstelling Friends to Be bij de 
voorstellingen voor het Voortgezet Onderwijs. Het was een intensieve en 
lange kijkdag geweest, maar na de voorstelling ontspon zich een mooi 
gesprek tussen makers en bezoekers. We hadden gerekend op een eindtijd 
van 16.00, maar we sloten ruim een uur later af. Mooi om de beleving bij 
spelers en kijkers zo mee te maken. Daar doe je dit werk voor!

Dubbel interview met Jeroen Jesse en Lidia Bua   
 

“Mijn belangrijkste drijfveer is altijd geweest dat alle kinderen de kans moeten 
krijgen om mooie voorstellingen te bezoeken en ervaren.” 
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ODubbel interview met Jeroen Jesse en Lidia Bua   

 

“Mijn belangrijkste drijfveer is altijd geweest dat alle kinderen de kans moeten 
krijgen om mooie voorstellingen te bezoeken en ervaren.” 

Mooiste reactie
Lidia:
Absoluut gezien kan ik geen mooiste reactie 
noemen. Ik ben blij met alle waardering van 
leerlingen voor de optredens  artiesten. En van  ons 
uit  voor onze artiesten en vice versa. Het is fijn als 
dat uitgesproken wordt. 

Jeroen:
De mooiste reacties zijn afgelopen jaar toch wel 
geweest van de mensen die we vertegenwoordigen. 
De waardering voor het werk wat we voor de 
groepen hebben gedaan om ze door de crisis heen te 
loodsen, alsook hun kracht en inspiratie om tegen de 
klippen op door te gaan. Door deze reactie hebben 
we elkaar door een moeilijke periode heen gesleept.

Gekste situatie 
Lidia:
Het is voorgekomen dat doordat een artiest van 
ons het speeladres niet goed in zijn Tom Tom had 
ingetoetst hij  in Friesland terechtkwam in plaats van 
in Zuid Limburg waar opgetreden moest worden…. 
daar werden wij over gebeld en het was een lange 
reis  naar de juiste speellocatie maar het is allemaal 
goed gekomen want The Show must go on!

Jeroen:
De groep Piranha ging goedgemutst op pad 
naar een voorstelling en waren ruim op tijd voor 
de opbouw. Ter plekke gekomen, belden ze even 
naar ’t bureau om te vragen of het de bedoeling 
was of ze naast het decor ook het schoolgebouw 
weer moesten opbouwen. Ze troffen namelijk een 
bouwput aan, waar nog geen steen op elkaar stond. 
Op tijd op de tijdelijke locatie kwam deze gebeurtenis 
nog een paar terug in hun improvisatievoorstelling.

Waar haal je meeste voldoening uit
Lidia:
Uit het succesvol adviseren.  De juiste voorstelling 
bij de doelgroep matchen. Met iedereen rekening 
houden zodat er voldoening en tevredenheid bij alle 
partijen het resultaat is. Verbinden door vraag en 
aanbod bij elkaar te brengen. 

Jeroen:
Dat zijn twee dingen. Meekijken en meedenken 
wat een voorstelling beter maakt. Echt een leuk en 
aanvullend onderdeel van mijn werkzaamheden.
Daarnaast natuurlijk het vinden van een match 
tussen de wens van scholen en het werk van onze 
makers. Zowel in het scouten van de groepen, alsook 
in het meedenken met de docenten die iets moois en 
passends voor hun leerlingen willen neer zetten.

Plannen 2022-2023
Lidia:
Op naar  het Horen Zien en Beleven van een goed 
jaar nu  voorstellingen weer mogen in theaters en op 
scholen. 

Jeroen:
We hebben de afgelopen jaren de kunsteducatie 
een enorme ontwikkeling zien doormaken, en daar 
willen we graag ons steentje aan blijven bijdragen.
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Andy Ninvalle

Jongen en Yo!
In Jongen en Yo! wordt het publiek meegenomen naar New York 
na de 2e wereldoorlog, je bezoekt de getto’s en je ontmoet de 
mensen die daar wonen. Een Kleine Jongen en een Grote Jongen, 
die JONGEN en YO heten, wonen daar. JONGEN en YO ontwikkelen 
de beatbox ter plekke, precies zoals het is gebeurd in New York. 
Andy speelt alle personages en deze rit is net een documentaire 
film. 

Het publiek weet in een lesuur alles over het ontstaan van HipHop 
en de Beatbox en eindelijk snapt men waarom alles is zoals het is.

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Ontstaan van de beatbox 
Kerndoelen: 48, 50 |  Publiek: 150     

Empowermance
Vaker over “van niets naar iets” gehoord?

Andy Ninvalle gelooft dat er altijd ‘iets’ is geweest. Andy zoekt en 
vindt dat ‘iets’ om te creëren.
Zijn performance ‘empowert’ zijn publiek. Hij gebruikt iets dat 
beschikbaar is voor iedereen, maar dat  niet iedereen ziet of voelt. 
Maar zodra hij bezig is, zie je en voel je alles!

EMPOWERMANCE is georganiseerd geluid, willekeurige moves en 
spontaan praten.
EMPOWERMANCE is een unieke kans om mogelijkheden te benut-
ten en genieten, zoals het hoort in het echte leven.
EMPOWERMANCE ís het echte leven.
Van iets wat ‘niets’ lijkt te zijn, toont Andy hoe mooi je het kan 
maken.
Pak die kans! Jij bepaalt uiteraard wat het wordt!

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Zelfvertrouwen
Kerndoelen: 48, 50 |  Publiek (school/theater): 150  
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Andy Ninvalle’s Maple Swank

Raps ‘n Taps
Maple Swank is een super energiek duo, ontstaan 
vanuit de magische ontmoeting tussen rap en 
tapdancing.
Janice “Lady J” Lambert en Andy “Stewlocks” 
Ninvalle nemen je mee op een onvergetelijke reis 
langs rap, zang, tapdans, beatbox en SERIOUS 
FUN! De voorstelling ‘Rap ‘n Taps’ is een boeiende 
samensmelting vol muziek en dans. In Andy’s 
woorden: “this captures the Pulse of Life!”.

Geen opnamestudio nodig, en ook geen instru-
menten! Andy en Janice laten zien hoe makke-
lijk muziek gemaakt kan worden … met alleen 
gebruik van IMAGINATION!

Leeftijd: 12-18 jaar | Thema: Mix van raps en tap-
dans | Kerndoelen: 48, 50, 54, 55 | Publiek: 180 

Bring that beat back!
Het eerste ritme dat een mens hoort of voelt is … de hartslag, zelfs 
al voor de geboorte. Ritmes zijn de hartslag van het leven in de 
buik van iedere mens …
DE BEAT. Bij muziek die in de verte draait, is het dat ene dat je het 
best hoort …DE BEAT. En als je dichtbij bent, dan is er één ding dat 
je in beweging krijgt…DE BEAT. 

Maple Swank gaat terug naar de oorsprong van DE BEAT. De 
hartslag. Het lichaam. De schoonheid van de eenvoud. Voor 
iedereen die het kwijt is geraakt. BRING THAT BEAT BACK!!!

Leeftijd: 10 - 12 jaar | Thema: Mix van Rap en tapdans  
Kerndoelen: 54, 56, 57 |  Publiek: 180
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De Vuilnismannen

BEATS
Na 7 jaar door het hele land te hebben getourd met hun succesvolle VO voorstelling Beats van de Straat 
(ruim 400 shows!) vonden de mannen het hoog tijd om de bezem er eens doorheen te halen. Met grote 
trots en luid kabaal presenteren De Vuilnismannen hun nieuwe show: BEATS. 

Never change a winning team! Dat geldt ook voor Harrie, Sjakie en Henk alias De Vuilnismannen die na 
het omspitten van de vuilnisbelt weer een hele lading nieuwe verrassende sounds hebben verzameld. 
Een afgedankte strijkplank dient als basis voor een dikke dance beat en containers komen op bijzondere 
wijze tot leven. BEATS schuurt, beukt en met dank aan een afgeschreven rollator komt er zelfs een mash-
up voorbij met bekende hits! Vegen hoort natuurlijk nog steeds bij het leven van De Vuilnismannen 
maar wat gebeurt er als je een bezem, stoffer en blik in een ritmische blender doet? Zoals bekend is het 
DNA van De Vuilnismannen interactief dus uiteraard gaat het publiek ook zelf actief aan de slag in deze 
duurzame roller coaster! BEATS is krachtig, positief, energiek en kan zowel plaatsvinden op school als in 
het theater.

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Duurzaamheid en percussie 
Kerndoelen: 35, 48, 50  | Publiek : 150  
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NIEUW!

Piepschuim
Piepschuim breekt de tent af!
Piepschuim breekt de tent af is een muzikale theatervoorstelling in een 
bijzondere omgeving waar de energie vanaf spat. Hoewel de voorstelling 
verschillende thema’s heeft, wordt de rode draad gevormd door de 
“cowboyverhalen”. Wat geloof ik wel? Wat geloof ik niet? wie moet ik volgen? 
Wie niet? Moet ik überhaupt iets of iemand volgen? 
De intensiteit van de voorstelling, de energie en aansprekende inhoud, zorgen 
voor een even unieke als verrassende ervaring voor zowel leerling als docent. 

Piepschuim speelt tot 5 keer per dag voor 60 leerlingen. 
Elke voorstelling past in een lesuur.

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Muziektheater in de tipi 
Kerndoelen: 8, 50, 3, 4 | Publiek: 300 

Warming up
Piepschuim brengt een interactieve themadag over de opwarming 
van het klimaat. Op allerlei verschillende en verrassende manieren 
zullen de leerlingen tijdens deze dag aan de slag gaan met het 
thema Klimaatverandering. Voor een groot deel van hen zal dit 
fenomeen niet nieuw zijn, maar het is tegelijk voor velen een 
ongrijpbaar en soms beangstigend probleem. Samen met de 
leerlingen gaan we vele facetten van klimaatverandering bekijken 
en onderzoeken hoe we zelf een positieve bijdrage kunnen 
leveren. Eerst kijken de leerlingen naar de voorstelling Buiten de 
Lijntjes. 
Deze voorstelling zal de boel zo opschudden dat de leerlingen 
daarna met een hoop energie richting de workshops (bijv. Cli-fi 
Vloggen, Klimaat Neutraal Koken en Cursus Klimaatontkennen) 
kunnen. Na afloop van de workshops sluiten we gezamenlijk af 
met de Grote Klimaatquiz. De winnaar van de quiz ontvangt een 
(CO2-neutrale) prijs. 

Leeftijd: 12-18 jaar  | Thema: Ergernis en spel 
Kerndoelen: 8 ,50 ,3 ,4 | Publiek: 90/180

Het is geen wedstrijd!
Hoe belangrijk is het om de beste te zijn? Waarom moet je 
steeds weer de competitie aan gaan? Wie bepaalt er wie er 
wint en wie er verliest? Wat is er eigenlijk te winnen? 
En was meedoen niet belangrijker? Deze vragen worden 
gesteld in de voorstelling Het is geen wedstrijd. Het is een 
muzikale theatervoorstelling op het scherpst van de snede, 
waarbij de acteurs de strijd met elkaar niet schuwen. Kunnen 
we met zijn allen tegelijk over streep? Of is het allemaal maar 
een spelletje?

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Het moeten scoren | 
Kerndoelen: 8, 50, 3, 4 | Publiek: 240 
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NIEUW!

Eddy Zoëy & band
Van Boudewijn de Groot 
tot Lil’ Kleine
De Nederlandse taal in de popmuziek, sommigen háten het, 
anderen wíllen niet anders. De reden? Muziek in je moerstaal komt 
hárder binnen, en dat kan enorm confronterend zijn. Wanneer een 
lied in ’t Nederlands word gezongen, kún je niet om de inhoud 
heen.

Niet alleen onze muziek verandert (orkest, rockandroll, rock, 
disco, punk, dance), maar nét zo duidelijk, ook de thema’s én ons 
taalgebruik. In “Van Boudewijn de Groot tot Lil’ Kleine”, nemen we 
je mee, door de Nederlandstalige popgeschiedenis, en laten Eddy 
Zoëy & band, iconische liedjes horen, die inhoudelijk stáán, voor 
exact die tijd.

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Nederlandstalige popgeschiedenis | 
Kerndoel: 8, 37, 50 | Publiek(school/theater): 300/500 

Hits from heaven
De laatste jaren zijn ons veel grote muziekhelden ontvallen. Het is 
onwerkelijk te noemen dat grote legendes zoals o.a. Avicii, Prince, 
George Michael, David Bowie, Tom Petty, B.B. King, Chuck Berry 
voor altijd weg zullen zijn. Maar, óók voor altijd, en wél zo prettig: 
hun beste songs en meest indrukwekkende opnames zijn, voor 
altijd, blijvend. Voor ons. Om van te kunnen blijven genieten.
 
Eddy Zoëy heeft met zijn ‘EddyZoëyBand’ een grootse show 
gemaakt waarin al die grote HITS uit de hemel, ‘HITS FROM 
HEAVEN’, voorbij komen! Natuurlijk gaat het spelen van die HITS 
FROM HEAVEN, gepaard met verkwikkende storytelling, gekke 
anekdotes, verhelderende uitleg en onverwachte weetjes. Ben je 
bij eerdere shows van Eddy geweest? Dan weet je dat het naast 
ontzettend leuk, gezellig, hilarisch ook verrassend leerzaam kan 
zijn.
 
HITS FROM HEAVEN, een show waarbij je kunt genieten van een 
indrukwekkende verzameling evergreens, pakkende wereldhits, 
strak muzikantenwerk en bijzondere verhalen over die grote, 
hemelende legendes; door Eddy Zoëy mét de EddyZoëyBand!

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Popgeschiedenis 
Kerndoel: 8, 37, 50 | Publiek(school/theater): 300/500 



Foto: Moon Saris
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Van Binnen

Collectief Ludvik

Van Binnen’s Popshow 
schooltour
Van Binnen is terug in de scholen met een spetterende nieuwe 
show vol interactie, popbeleving en muziek van Nederlandse 
bodem! Beleef de sensatie van een popconcert binnen de muren 
van de school.

Welke functie heeft een instrument binnen een band? Wat doet 
licht, geluid en beeld met de beleving van een luisteraar? In de 
‘Popquiz à GoGo’ wordt de muziekkennis getest en kunnen de 
leerlingen door middel van een speciale app de show realtime 
beinvloeden. Dit alles wordt gevolgd door een VJ en rechtstreeks 
geprojecteerd op een groot videoscherm.

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Beleving van popmuziek 
Kerndoelen: 50  | Publiek: 400 

Vlag
In de klas gaat ‘Die Zauberflöte’ spelen, een echte klassieke opera. 
De ouverture start, de opera begint. Plots hijst één van de spelers 
midden in een aria de Nederlandse vlag. Dit was niet afgesproken. 
De vlag negeren gaat niet en de andere twee spelers proberen het 
op te lossen, zodat het publiek niets zal merken. 

Maar tussen de klassieke melodieën en teksten klinken 
hedendaagse standpunten en meningen. “Een vlag kan toch 
geen kwaad” en “we moeten trots zijn op ons land!” Met 
muzikaliteit en humor onderzoekt Collectief Ludvik nationalisme 
en kosmopolitisme. ‘Vlag’ is een humoristische opera over trots, 
discussie en luisteren naar de ander. Met het nagesprek gaat 
Collectief Ludvik ook in de klas de discussie niet uit de weg.

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Nationalisme vs kosmopolis
Kerndoelen: 3, 4, 50 | Publiek (school/theater): 30/60 



Van Gitaar tot techno
Tijdens dit participatieconcert spelen de mannen van 
DIVE dè muziekstijlen van nu: vette dubstep, drum-and-
bass en breakbeats. Maar ze laten ook horen hoe deze 
muziekstijlen ontstaan zijn. Naast veel interactiviteit met 
de zaal (oa een muziekquiz met mooie prijzen), gaat in de 
show ‘leerzaam’ hand-in-hand met ‘genieten’.

Aan het eind van de show, die in rap tempo alle ins-
and-outs laat zien, worden leerlingen op het podium 
uitgenodigd om een mini-song in elkaar te zetten. Zo 
worden de leerlingen op het podium op laagdrempelige 
wijze begeleid naar een spetterende finale.

Leeftijd: 12 - 18 jaar  | Thema: Geschiedenis van de muziek  
Kerndoelen: 8, 37, 50  
Publiek (school/theater): 150 / 200
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Dive

Remix 2.1
REMIX 2.1 is een zeer interactief programma, waarbij de 
leerlingen uitgedaagd worden om eigen muzikale ideeën 
te gebruiken en daarmee de muziek van de bekendste 
artiesten om te kneden tot een nieuwe song. Verschillende, 
bekende hits, worden door elkaar gemixed en het leuke is 
dat al vanaf het begin van de show leerlingen het podium 
op worden gevraagd om mee te doen en hun steentje bij 
te dragen.

De mannen van DIVE (Raymond en Rene) gaan dieper in 
op de geschiedenis en de techniek van het remixen. Hoe 
is het ontstaan? Wat heb je er voor nodig? Waar is een 
nummer eigenlijk uit opgebouwd? 

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Wanneer wordt ‘geluid’ 
muziek? | Kerndoelen: 8, 37, 50 
Publiek (school/theater): 150/200 



Not a karaoke show
“Not a karaoke Show “ is een nieuw programma 
van DIVE, dat zich vooral richt op het over de streep 
trekken van de leerlingen om muziek te maken. Een - 
vaak - eerste kennismaking met het bespelen van een 
instrument, maar dan zonder notenschrift of zonder 
muzikale achtergrond.

“Not a karaoke Show ” is géén karaoke. Het gaat dus 
niet zozeer om het zingen, maar om het meespelen 
met de muziek. Met de meegebrachte laagdrempeli-
ge instrumenten en door een simpele “show and do“ 
techniek kunnen we leerlingen die nog nooit een in-
strument hebben bespeeld toch muziek laten maken. 
Dan wordt een telefoon wordt op de installatie aan-
gesloten, een favoriet nummer van een leerling wordt 
gestart en de leerlingen spelen als nieuw gevormde 
band het nummer mee.
De “ Not a karaoke Show ” op het podium gaat hand in 
hand met het bespelen van een instrument. Oh ja .... 
zingen mág natuurlijk wél !

39

NIEUW!

Twitching Eye Trio
Bekkens en Branie
Bij dit concert, Bekkens en Branie, gebruiken de mannen van 
TET allerlei percussie instrumenten, van pindakaaspotjes en 
reuzencajons tot marimba, drumstel, Afrikaanse trommels en nog 
veel meer.

Ze hebben alle muziek zelf geschreven en willen dit de leerlingen 
laten horen! Het concert zit vol met contrasten, snelle en langzame 
muziek en ook de kans om lekker mee te spelen.

Leeftijd: 12 - 16 jaar | Thema: Interactieve slagwerk show  
Kerndoelen: 50, 52 | Publiek (school/theater): 150/200 
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Alderliefste
Dubbel leven
Gerard Alderliefste speelt zijn theatervoorstelling Dubbel 
Leven aangepast voor middelbare scholen. Leerlingen van de 
bovenbouw (mogelijk gevolgd door een ouder-bijeenkomst) 
zijn getuige van het verhaal van Gerard, waarin hij vertelt, zingt, 
muziek maakt en doceert over zijn werk als verslavingsarts. Gerard 
vertoont hierbij beelden van optredens alsook foto’s en filmpjes 
rond drugs en verslaving.

Al meer dan 25 jaar leidt Alderliefste deze twee levens. 
Het kwam voort uit het niet kunnen of willen kiezen tussen zijn 
passie muziek en aan de andere kant het helpen van verslaafden. 
Naast soms hilarische anekdotes en muziek, is er ook een serieuze 
ondertoon over de werking van drugs, de ernst van verslaving en 
hoe je daar mee om kunt gaan.

Er is interactie door ruimte voor vragen uit het publiek. Die 
kunnen gaan over gebruik en verslaving bij pubers, hoe dit als 
ouder te signaleren en hoe ermee om te gaan. Zo brengt Gerard 
entertainment & informatie samen. 
Alderliefste maakt geen keuze, maar leeft! Dubbel!

Leeftijd: 14 - 18 jaar | Thema: Drugs en alcohol  Kerndoelen: 50 | 
Publiek (school/theater): 90/120

Ook te boeken: En salle de classe, zie www.iudk.nl
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NIEUW!Lonneke van Leth Dans
Het verrotte leven van 
Floortje Bloem 

Een recht in het hart rakende dansbewerking van het gelijknamige 
boek van schrijfster Yvonne Keuls. 

Een selectie van personages uit het oorspronkelijke boek staat 
in een populaire talkshow-setting lijnrecht tegenover elkaar. Zij 
voeren een discussie over hoe het zo fout heeft kunnen gaan in het 
leven van Floortje Bloem. De talkshowhost is vooral geïnteresseerd 
in sensationele emo-televisie, waardoor de personages (o.a. Kees 
Boot, Claire Bender en Roosmarijn Luyten) in een verharde en 
verzuurde blame game verzanden. 

De neergang van Floortje wordt pijnlijk zichtbaar in de 
toenemende polarisatie en het tribalisme die het huidige publieke 
debat wereldwijd tekenen. Een danseres toont het innerlijk, de 
hoop, de kracht en de kwetsbaarheid van de jonge Floortje.
De verschillende acteurs en de talkshow verschijnen op beeld en 
zijn onderdeel van het decor. Samen met speciaal gecomponeerde 
muziek van Jacob ter Veldhuis vormt de voorstelling een 
multidisciplinair geheel. Het boek van Keuls won in januari 2020 de 
Peter van Straaten psychologie prijs!

Leeftijd: 12-18 jaar (ook geschikt voor MBO)
Thema: Alcohol en drugs, Identiteit en zelfvertrouwen, 
Maatschappij en samenleving, Literatuur | Kerndoelen: 48, 50, 52 
Publiek: 240

Pi
Pi is mysterieus.
Pi is onmeetbaar.
Pi is waar alles om draait.
Pi is de heerser van de cirkel.

 In de Oosterse filosofie is de weg die een mens aflegt in zijn of haar 
leven belangrijker dan de eindbestemming. In deze dynamische 
muzikale dansvoorstelling gaan twee dansers en twee musici op een 
queeste om het mysterie van Pi te ontrafelen. Eeuwenoude rituelen uit 
de Oosterse vechtkunst zijn het uitgangspunt voor choreografieën en 
ritmes. Discipline, focus en doorzettingsvermogen zijn eigenschappen 
uit de vechtkunst die je nodig hebt om de juiste weg te bewandelen. 

Slagwerkgroep Percossa is de hartslag van deze energieke 
dansvoorstelling. Twee slagwerkers creëren live Japanse drumritmes 
en de cadans waarin twee mannelijke dansers in een fysieke en 
mentale strijd de weg zoeken. 

Leeftijd: 12-16 jaar | Thema: Oosterse wijsheid, 
Sport en dans, Doorzettingsvermogen 
Kerndoelen:  48, 50, 52 | Publiek: 240
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Is dit echt?!
Publiekslievelingen Marco en Linda doen 
mee aan een danscompetitie en halen de 
finale. De spanning neemt toe naarmate 
de finale nadert. 
Veel repeteren om die ene move waar ze 
de show mee stelen te perfectioneren. Ze 
begonnen ooit als danspaar, maar Marco 
begint gaandeweg steeds meer te voelen 
voor Linda. Hij probeert dit te verbergen, 
zodat het de prestaties niet zal beïnvloe-
den. Linda heeft niets in de gaten en 
reageert zelfs via Facebook op avances van 
de concurrerende danser. 
Als het publiek hier ook nog lucht van 
krijgt en de intriges in het openbaar online 
worden besproken en beoordeeld, liggen 
de privé levens van beiden op straat. 

Een dansvoorstelling over een genera-
tie jongeren die opgroeit in een wereld 
waarin social media een grote rol speelt. 
Wat voor goeds heeft het ons gebracht, en 
waar schuilt het gevaar? 

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Social me-
dia | Kerndoelen: 43, 3, 4, 50 
Publiek: 240 

Een Romeo en Julia
WINNAAR NIEKIE VAN DEN 
BERGPRIJS 2019!

Het onverwoestbare verhaal van Romeo 
& Julia en moderne dans komen in 
deze voorstelling samen om leerlingen 
bewust te maken van zichzelf, hun 
omgeving en de huidige vluchtelingen-
problematiek. Deze indrukwekkende 
voorstelling met treffende teksten en 
beeldspraak is geïnspireerd op de gelijk-
namige klassieker van Shakespeare en 
laat de vertwijfeling en grenzeloze liefde 
zien tussen twee mensen uit verschillen-
de werelden. 

Deze voorstelling won in 2019 de 
Niekie van den Bergprijs vanwege de 
onderscheidende artistiek-inhoudelijke 
kwaliteit en de goede aansluiting bij de 
doelgroep 12-18 jaar.

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Vluchte-
lingen/onmogelijke liefde | Kerndoelen: 
43, 3, 4, 50 | Publiek: 240

Sapiens (drieluik)
Mens en machine, mens en relaties, mens en bestaan.
In dit drieluik zetten vier dansers de mens centraal. In CORE belichten zij de mens in 
relatie tot de machine. In de bijzondere voorstelling DE DOOD EN HET MEISJE worden de 
mens en haar relaties belicht. De gelijknamige compositie van Franz Schubert gecombi-
neerd met scènes en teksten als uit een “Film Noir”, trakteert het gezelschap op energiek 
partnerwerk tegenover ingetogen duet. In het LAATSTE OORDEEL ligt de mens en haar 
bestaan langs de meetlat. Met intense muziek van Jocelyn Pook bespiegelen dansers de 
mensheid,  het succes en falen.

Leeftijd: 14 - 18 jaar | Thema: Menselijke relaties | Kerndoelen: 43, 3, 4, 50 | Publiek: 240

The Match
Een humoristische voorstelling waarin met 
veel energie een voetbalwedstrijd wordt 
gedanst. Bij deze voorstelling zijn ook 
de jongens van begin tot eind geboeid! 
De dansers storten zich op de irritante 
scheidsrechter, ontvangen onterecht rode 
en gele kaarten, doen de warming up en 
nemen zeer flitsend een penalty of hoek-
schop. Het publiek komt ook (figuurlijk) 
aan de bal met een nagesprek en dans-
routine van 15 minuten op toneel en de 
tribune als afsluiting.

Aansluitende workshop (apart te boeken)
Bij de voorstelling hoort een workshop 
‘Topsport en Dans’ van totaal 50 minuten, 
waarin de leerlingen veel bewegen. Welke 
vaardigheden gebruik je als danser en 
topsporter iedere dag? Hoe kun je een 
sport gebruiken om tot een choreografie 
te komen? 

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Ontmoeting 
tussen dans en sport | Kerndoelen: 50, 45, 
55, 3, 4  | Publiek: 240

NIEUW!
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Tr@nz

Parea

Like you
Ik ben een verzameling hoogtepunten. Ik feest, ik eet chique in een 
restaurant en ik sta altijd aan. Ik wil graag dat je mij ziet. Ik wil graag 
dat je denkt dat ik altijd, alleen maar gelukkig ben. Vind je me leuk? 
Zou je mij willen volgen? Want dan weet ik wie ik ben. Ik wil wel moeite 
voor je doen, zodat je een mooi beeld van me krijgt. 

In de huidige digitale wereld kunnen wij een verbeterde identiteit 
creëren. Plotseling zijn we mooier, sneller en jonger. Onze woorden 
zijn goedgekozen, we reageren scherp en spits en we schudden 
een goed geformuleerde quote zo uit onze mouw. We zijn dáár 
beter dan hier. 
‘Like you’ gaat over vooroordelen en onzekerheid in een wereld 
waarin iedereen iets van iedereen mag vinden. De strijd die je 
voert om een plek te veroveren zonder te verliezen wie of wat 
jezelf bent. 
Maar … is gelukkig lijken misschien wel moeilijker dan gelukkig 
zijn?

Leeftijd: 12 - 14 jaar | Thema: Social media en contact 
Kerndoelen: 48, 50, 3, 4 | Publiek (school/theater): 200/250   

Amor
In de dynamische voorstelling Amor worden de dansdisciplines 
Krump en Flamenco en bijbehorend zowel de prachtige authentie-
ke live flamencomuziek door Arturo Ramon als de hiphop/rapmu-
ziek van deze tijd.
Ray, gedanst door krumpdanser Raymond Ramdihal, komt uit 
een achterbuurt van Rotterdam en Inés, flamencodanseres Irene 
Álvares, behoort tot een traditionele Spaanse familie. Als Ray en 
Inez hopeloos verliefd op elkaar worden is hun omgeving daar 
fel op tegen. Al rappend leidt MC Duimalot (Gary Gravenbeek) 
de twee geliefden door een tumultueuze tijd van liefde, strijd en 
geweld. Flamenco, ruim een eeuw geleden ontstaan in Zuid-Span-
je, heeft een unieke stijl die uiting vond in de zang, de dans, de 
gitaar en uiteraard ook in de palmas (handgeklap). Krump komt uit 
Los Angeles en bestaat nog maar een kwart eeuw. Het is een vrije, 
expressieve en zeer energieke manier van bewegen. Zowel Krump 
als Flamenco zijn ontstaan in zware omstandigheden waar mensen 
in grote armoede leefden. Beide stijlen sluiten, ondanks dat ze erg 
verschillend zijn in uiterlijk en uiting, wonderlijk goed bij elkaar 
aan.

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Ontmoeting dansstijlen  
Kerndoelen: 50, 54 | Publiek: 180
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NIEUW!

Dance Project
Dansen, dansen, dansen
Elke generatie heeft zijn eigen dans en modestijl. Met de 
interactieve en educatieve dansvoorstelling Dansen, Dansen, 
Dansen nemen wij de leerlingen mee op een indrukwekkende 
tijdreis naar de dansstijlen van 1900 tot wat nu hip is en viraal gaat.

Hoe dansten ouders, oma of zelfs overgrootvader?
Bij deze energieke voorstelling waarbij de dansers ook de 
diverse modestijlen laten zien kan niemand stilzitten. Tijdens de 
voorstelling staat plezier voorop. Aan het einde laten wij iedereen 
veilig en positief in beweging komen.
Deze voorstelling kan ook in combinatie met dansworkshops 
worden geboekt. Deze workshops sluiten aan bij de voorstelling.

De leerlingen hebben vrijheid in het kiezen van de dansworkshop 
die zij willen volgen. Dit noemen wij de Dansen, Dansen, Dansdag. 
Wij sluiten gezamenlijk af met een spetterende presentatie voor 
elkaar.

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Geschiedenis van dansstijlen 
Kerndoelen: 50, 54, 55, 5 | Publiek: 120

Street Art
Wij beginnen met een gezamenlijke warming up, in een 
gecreeerde veilige  en positieve Daarna mogen de leerlingen zelf 
een dansworkshop kiezen. De vrijheid in keuze stellen wij hoog in 
het vaandel. Ze kiezen een dansstijl die hun het meeste aanspreekt 
en waar ze meer van willen
leren. Tot slot hebben we een showtime met alle groepen. Een 
feest!

Leeftijd: 12-18 jaar | Thema: actieve ontmoeting met dansstijlen
Kerndoelen: 48, 50, 52 | Publiek 100 ->

Zie voor de Young Scholentour met influencers en dans: iudk.nl
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Fractal Collective

Redo

From the Streets to 
the Seats
From the Streets to the Seats is een mozaïek van korte portretten 
in dans, film en muziek. Een groep diverse performers geeft 
een kijkje in hun leven als straatartiest: de gekke situaties die zij 
tegenkomen, de vrijheid die ook onzekerheid met zich meebrengt, 
de verbroedering onderling en de constante drang om beter te 
worden. 
 
Een gevarieerde en interactieve theaterervaring met acrobatiek, 
breaking, humor en een documentairefilm die de lifestyle van 
straat artiesten van New York tot Amsterdam portretteert. 

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Streetdance in het theater  | 
Kerndoelen: 50, 54, 3, 5 
Publiek (school/theater): 180 /240 

I am Redo (Demonstratie/lezing)

Redouan Ait Chitt, beter bekend als REDO, is een professioneel 
danser en spreker die de hele wereld over reist voor shows, work-
shops, lezingen en competities.
Een carrière als danser was voor hem echter niet de meest voor de 
hand liggende keuze… Zonder enige medische verklaring werd 
Redo geboren met een korte rechterarm zonder ellebooggewricht, 
een totaal aan vijf vingers – twee aan zijn rechterhand en drie aan 
zijn linkerhand – geen rechterheup en een korter rechterbeen, 
welke wordt verlengd middels een prothese. Met veel vallen en 
opstaan is hij erachter gekomen waar zijn passie ligt: dansen.
Deze eigenwijze houding, in combinatie met onuitputtelijke 
wilskracht en doorzettingsvermogen, hebben ertoe geleid dat 
Redo nu tot de top van de danswereld behoort. In 2019 won Redo 
“De Zwaan”, de meest prestigieuze dansprijs van Nederland. In mei 
2021 opende Redo de 2de Halve Finale van het Eurovisie Song-
festival en ontving hij een Koninklijke Onderscheiding als ‘Officier 
in de Orde van Oranje Nassau’. Redo gelooft dat, met de juiste 
houding, persoonlijke drive en door uit je comfortzone te stappen, 
eigen grenzen verlegd kunnen worden. Zijn motto: “NO EXCUSES, 
NO LIMITS” galmt na de show nog lang in de gangen na!

Leeftijd: 12 - 18  | Thema: Verleg je grenzen 
Kerndoelen: 50, 54, 3, 5 | Publiek: 240
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Andy Ninvalle’s Massive Movement

Mogelijk Heden
Deze show van Andy Ninvalle en Astrid van Steijn gaat over dans-
battles tussen twee dansers met verschillende achtergronden. 
Al dansend leggen zij de kijker een paar vragen en keuzes voor: 
Wie heeft een opleiding gevolgd en wie is autodidact? Ben je met 
vallen en opstaan je eigen weg gegaan of heb je altijd strict de 
regels gevolgd? Was je op jezelf aangewezen of werkte je samen 
in een team? Maakt het uit of je allochtoon of autochtoon bent of 
een man of een vrouw? 
Andy en Astrid gaan aan de slag om antwoorden te vinden op 
deze vragen door hun verschillen naast elkaar te plaatsen in 
dans. Zij verduidelijken verschillen, maar gaan ook combineren 
en mengen: serious fun! Van hilarisch tot serieus maken Andy en 
Astrid er een serie battles van.

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: mix van dansstijlen  
Kerndoelen: 48, 50, 54, 55 | Publiek: 180  

Mixed up
In deze voorstelling krijgen een klassieke balletdanseres en een 
breakdancer een opdracht: mix nieuwe dansstijlen in je eigen 
stijl. Zij doen hun uiterste best en trachten aan elkaar te bewijzen 
dat zij dit het beste kunnen. Het gaat van de klompendans tot 
Indiaas Bollywood met ritme als nieuw medium. Dansers Astrid 
van Steyn en Andy Ninvalle zijn erin geslaagd om klassieke dans 
en breakdance maar ook om andere bekende dansstijlen te 
combineren. 

Deze succesvoorstelling van Massive Movement is het waard om te 
boeken!

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Mix van dansstijlen  
Kerndoelen: 48, 50, 54, 55 | Publiek: 180   
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Flowprovider
The History of HipHop
Hiphop is een wereldwijd verspreide jongerencultuur die ruim 
30 jaar bestaat. De belangrijkste elementen van de hiphop zijn 
inmiddels uitgegroeid tot zelfstandige subculturen. In de wereld 
van de breakdance draait alles om Breaks, Footwork, Powermoves, 
Electric Boogaloo, Popping & Locking. Voor DJ’s is dat Scratchen, 
Mixen, Backspinnen en Beatjuggling. 

Een goede rapper schrijft zijn rap-lyrics in bars, en weet zich met 
harde Punch Lines in een MC battle staande te houden. Flow 
Provider neemt het publiek in een spetterende presentatie mee 
naar het ontstaan van de hiphopcultuur begin jaren ’70 in New 
York. Top breakdancers, een DJ, rapper en een graffiti artiest laten 
geheel live zien hoe de hiphopcultuur zich vanaf het eerste begin 
tot heden heeft ontwikkeld.

Leeftijd: 12 t/m 18 | Thema: De ins and outs van HipHop   
Kerndoelen: 50, 54, 55, 5 | Publiek: 240 
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Sabine van Boven

NIEUW!

Het Achterhuis
Actrice Sabine van Boven bewerkte “Het Achterhuis” 
tot een monoloog waarin zij vertelt over de ruim 2 
jaar dat Anne Frank moest schuilen tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. 
Op indringende wijze wordt het publiek meegenomen in 
een wereld vol angst, hoop, dromen, verliefdheid, woede 
en verdriet. Een indrukwekkende theatermonoloog.

Met goedkeuring van het Anne Frankfonds te Basel.

Leeftijd: 12 - 18 jaar  | Thema: Anne Frank’s dagboek, 
WOII Kerndoelen: 8, 37, 50, 3, 4 | Publiek: 60 

Over de grens is alles 
anders
Voor deze muziektheatervoorstelling over verhalen achter vluch-
telingen interviewde actrice en theatermaker Sabine van Boven 
verschillende vluchtelingen voor het maken van deze voorstelling. 
Vluchtelingen die zijn gevlucht vanwege oorlog, vanwege hun po-
litieke voorkeur en vanwege hun geaardheid. Zo zijn er 3 verhalen 
ontstaan die de basis vormen voor deze voorstelling. 
Verhalen over hun noodzaak te vluchten uit het land waar ze 
opgroeiden en hoe ze hier, in Nederland, hun plek proberen te 
hervinden. 
Over het loslaten van alles wat ze daar hadden en over de hoop 
hier weer een leven op te kunnen bouwen. Afscheid, verdriet, 
angst, maar ook hoop en liefde vormen de basis van deze verhalen. 

Drie spelers vertellen en spelen dit verhaal. Muziek en hiphop(-
dans) omlijsten deze intense voorstelling. Een prachtige theaterer-
varing die zal uitnodigen tot nadenken en nagesprek.

Leeftijd: 12 - 18 jaar  | Thema: Vluchtelingen
Kerndoelen: 43, 50  | Publiek (school/theater): 150/500 
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Stook

Alles valt

NIEUW!

NIEUW!

T is stil aan de overkant
’t Is Stil Aan De Overkant is een voorstelling over twee 
beste vrienden die op het punt staan om door te breken als 
profvoetballers. Het loopt allemaal anders dan verwacht, wanneer 
duidelijk wordt dat één van de twee een groot geheim met zich 
meedraagt. Alles komt daarmee op het spel te staan. 
Een dynamische voorstelling over de worsteling met seksualiteit 
en een verhaal over vriendschap. Hoe vertel je je omgeving wat er 
echt in je omgaat? Hoe blijf je trouw aan jezelf? En wat als je beste 
vriend homo blijkt te zijn? 

De voorstelling bespreekt het onderwerp homoseksualiteit en 
biedt een verantwoord uitgangspunt voor discussie en gesprek.

Leeftijd: 12 - 18 jaar  | Thema: Homoseksualiteit 
Kerndoelen: 43, 50  | Publiek (school/theater): 60/120 

Alles valt
Twee mensen staan op het dak. Balancerend op de rand. 
De twee mensen vallen van het dak. Iedereen ziet ze vallen. 
100 meter nog. Toeschouwers kijken naar de vallende 
mensen alsof dat niet hun problemen zijn. De vallende 
mensen vallen verder. Enkele seconde nog. Dan gebeurt 
er iets wat niemand aan zag komen… ALLES VALT is een 
ritmische- en muzikale theatervoorstelling over huidige 
wereldproblematiek. Verpakt in een verhaal over twee 
vallende mensen laten zij het publiek nadenken over 
naderend onheil. Wordt er alleen naar gekeken of doet 
iemand iets? 
 
Theatergroep Alles Valt bestaat uit Judith & Rick. Twee 
geëngageerde makers die de alledaagse problemen in hun 
beeldende verhalen willen vangen. Dit doen zij door middel 
van ritmische teksten, groteske rollen en zo nu en dan een 
lied. Voor de afwisseling.

Leeftijd: 14 - 18 jaar  | Thema: mens en samenleving, 
klimaat | Kerndoelen: 6, 30, 36, 42, 50, 52  
Publiek: 60 
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Piranha 2.0

Op Roet

De Martelgang van…  
Een verhaal van anderszijn. Het anderszijn begint al bij onze 
voorstelling zelf: improvisatie. Geen uitgeschreven tekst, geen 
gecomponeerde liedjes maar een uitgewerkt levensverhaal 
samen met het publiek ter plekke bedacht. In ‘De Martelgang 
van…’ maken we kennis met een hoofdpersoon die buiten 
de maatschappij staat. Ondanks, of juist dankzij, zijn/haar 
eigenaardigheden heeft deze persoon net zoveel behoefte aan 
liefde en aandacht als ieder ander. 

Aan het begin en tijdens deze geïmproviseerde, muzikale 
vertelling bepalen de spelers, Ad-Just Bouwman en Marco van 
Duuren, samen met het publiek onder andere: het beroep van de 
hoofdpersoon, welk exotisch zoogdier meedoet en… of het goed 
of slecht afloopt. 

Leeftijd: 12 - 18 jaar  | Thema: in overleg met school
Kerndoelen: 48, 50, 3, 4  | Publiek (schooltheater): 180/300 

Friends-to-be
Oost ontmoet West en andersom. Wat gebeurt er als een Arabier 
een Westerling tegenkomt? Twee acteurs uit deze verschillende 
culturen onderzoeken of zij vrienden kunnen worden. Ondanks 
of juist dankzij alle verschillen. Wat moet er gedeeld worden om 
elkaar te verstaan. Om te leren. 
En hoeveel water doe je dan bij de (alcoholvrije) wijn?

Nour Mardini en Gerard Venverloo gaan de zoektocht aan. Met 
humor en venijn. Zo stellen zij vragen, waarvan ze niet zeker weten 
of het wel kan…
Deze intrigerende theatrale vertelling wordt aangeboden met een 
nagesprek.

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: culturele verschillen
Kerndoelen: 35, 43, 50 | Publiek: 90
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NIEUW!Raymi Sambo Maakt

Studio 26

Havelaar
‘Havelaar de musical’, onder regie van Sabine van Boven is een 
muziektheaterproductie door young professionals gebaseerd op 
één van de bekendste boeken uit de Nederlandse literatuur: de 
Max Havelaar.
In deze voorstelling worden koloniale misstanden in Neder-
lands-Indië op vertellende en beeldende wijze gespeeld. De voor-
stelling wordt verteld door drie acteurs die gedurende de voorstel-
ling steeds transformeren naar personages uit het boek. We maken 
onder andere kennis met Batavus Droogstoppel, de Regent van 
Lebak, Saïdja en Adinda en natuurlijk ook met Max Havelaar zelf.

Onderwerpen als afpersing, uitbuiting, liefde, geld en macht zullen 
de aandacht krijgen. Ook in deze tijd nog zeer actueel. Naast een 
eerbetoon aan één van Nederlands grootste schrijvers, raakt het 
ook de recente discussie over diversiteit en slavernij.

Leeftijd: 14 t/m 18 jaar | Thema: Slavernij en onderdrukking/ 
literair | Kerndoelen: 35, 43, 50, 52   Publiek: 200

Project Ik
Hoe dan?! Weer 20 volgers minder? M’n timeline heeft een 
boost nodig, man. Hier Juan Sushi met zn Dushi in Dubai. 
#anniversary #surprise #love. Duizenden likes. Oh en hier Martin! 
Living the dream! Jetski, zon, palmboom. #adventure #vibes 
#startedfromthebottomnowwehere. Duizenden volgers. Big 
smile!  Waarom lukt mij dat niet? Zo moeilijk kan het toch niet zijn 
Kattencontent werkt altijd #meow #catsofgram #catlover... Toch?

Jongeren spenderen uren op de socials met als doel de meest 
perfecte en gelukkige vorm van zichzelf te etaleren. En dat 
wordt uitbetaald in likes, comments, shares en volgers. Vallen de 
resultaten tegen? Dan moet je met interessantere content komen. 
In die alternatieve werkelijkheid zit niemand te wachten op 
ongelukkige mensen met een moeilijk leven. 

Het is dan ook niet gek dat veel jongeren zichzelf steeds meer 
kwijtraken. Want hoe ver ga je om te voldoen aan het beeld wat je 
van jezelf aan het creëren bent? Wat gebeurt er als je niet aan dat 
beeld blijkt te kunnen voldoen?

Leeftijd: 12 - 18 jaar  | Thema: Identiteit & keuzes maken 
Kerndoelen: 43, 50  | Publiek (school/theater): 90 
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Amar & Michael

Amar

Spot
Spot is een grappige voorstelling over identiteit en over keuzes 
die je maakt in de wereld van nu. Twee jongens met een compleet 
andere achtergrond komen elkaar tegen. De jongens zijn in de 
maatschappij vastgelopen. Boos en ongeschikt. De één is als kind 
te veel verwend. De ander is thuis juist kort gehouden. Ze zijn 
onhandelbaar geworden en tot een situatie veroordeeld waarin 
ze op elkaar zijn aangewezen. Gesprekken die ze voeren over hun 
problemen zijn soms hilarisch, soms confronterend. Ze ontdekken 
dat ze ondanks hun verschillende achtergronden veel gemeen 
hebben.

Leeftijd: 12 - 18 jaar  | Thema: Identiteit & keuzes maken 
Kerndoelen: 43, 50  | Publiek (school/theater): 150/500 

Amar speelt Ali
In Amar speelt Ali kruipt Amar in de huid van vele Ali’s. Amar speelt 
in zijn eentje een Marokkaans gezin, waarin iedereen zijn eigen 
antwoord zoekt op de integratie. Hij schakelt moeiteloos heen 
en weer tussen deze komische en levensechte personages. Een 
pro-Nederlandse vader. Een oudste zoon die het niet meer trekt. 
Een politiekcorrecte middelste zoon die als beroepsallochtoon 
opduikt in praatprogramma’s. De jongste zoon wordt ondertussen 
vermalen tussen twee culturen. Amar speelt ALI houdt ons 
een meedogenloze lachspiegel voor die uitvergroot wat we 
liever verborgen houden. Een hilarisch, maar tegelijkertijd ook 
dieptragisch verhaal over integratie, discriminatie, vooroordelen, 
keuzes maken en het verliezen van je identiteit.

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Integratie en keuzes maken 
Kerndoelen: 43, 50  |  Publiek (school/theater): 150 /500 
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Serge Bosman

Circo Tantano
Anton de Vries, leeft voornamelijk binnen de veilige vier muren van 
zijn kamer waar hij alleen contact met de buitenwereld heeft via 
zijn computerscherm. Totdat er op een dag een gigantisch pakket 
afgeleverd wordt met daarin magische goochelspullen die ooit 
toebehoorde aan Antons overgrootvader, The Great Tantano, Als 
Anton een van de kisten openbreekt verschijnen er in hoog tempo 
een aantal circus acts en artiesten uit lang vervlogen tijden. Anton 
moet kiezen…gaat hij voor het avontuur van The Great Tantano of 
kiest hij voor zijn huidige veilige leventje?
 
Circo Tantano is een spectaculaire, theatrale circusvoorstelling. En 
dat alles gebracht met veel vaart, energie en humor.

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Keuzes maken in het leven
Kerndoelen: 50 | Publiek: 300

Cirque Magnifique

Hamlet kijkt de Lion King
Waarheid of geen waarheid, fake of echt, gaan of  niet gaan, voor 
of tegen. 
Het klassieke verhaal van Shakespeare vergeleken met de Hamlet 
van nu, de Lion King. Hoe ingewikkeld is het om erachter te komen 
wat er werkelijk waar is? Wie kun je vertrouwen? De voorstelling 
swingt, grapt en verhaalt over een jongeman die twijfelt aan 
de waarheid, zich verdiept in de kunst van het manipuleren en 
op zoek gaat naar de rust van het weten! Muzikaal, cabaretesk, 
verteltheater met een interactieve rol voor het publiek! 

Leeftijd: 12 - 18 jaar  | Thema: vergelijkingen in de literatuur 
Kerndoelen: 4, 8, 48 | Publiek (school/theater): 90/150
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NIEUW!

theaterloods-B

De Jacht
Plotseling staan een man en een vrouw in de deuropening van het 
klaslokaal. Ze zoeken. Ze zoeken hun zoon Max, die wel niet meer 
bij hen woont, maar af en toe nog naar huis komt. Weet iemand uit 
de klas waar hij kan zijn ? 
De ouders vertellen het verhaal van een talentvolle, levenslustige 
jongen, die slaaf werd van zijn onbeheersbaar verlangen naar 
drugs. Een voorstelling zonder rust, want de jacht gaat door. 

De Jacht is een intensieve theatrale ervaring voor in de klas. 
Geschikt voor thema’s als ‘drugs en jongeren’. Voor leerlingen maar 
ook voor ouder avonden.

Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: (drugs) verslaving
Kerndoelen: 35, 50  | Publiek (school/theater): 30 /60 

Het Verzet (naar BINT)
Als klas 4D het lokaal binnenkomt wordt de klas opgevangen 
door een onbekende docent. Een vervanger, want 4D heeft zijn 
voorganger weggepest. Zijn laconieke optreden is slechts schijn. 
Hij blijkt een warm aanhanger van tucht en discipline, een regime 
dat ook zijn rector voorstaat.
Zijn eerste woorden?
‘’Deze handdruk is een oorlogsverklaring. Kom maar op. Ik weet wie de 
sterkste is”.

Acteur Oscar Postema speelt zowel de docent als de rector. In een 
spannende, beklemmende theaterervaring, komt de samenleving 
waar Borderwijk indertijd voor waarschuwde, akelig dichtbij.

Leeftijd: 14 - 18 jaar  | Thema: Literatuur, mens en samenleving 
Kerndoelen: 37, 48, 50 ,52 | Publiek: 40

Het water is over de dijk
In 2023 is het 70 jaar geleden dat De Watersnoodramp heeft 
plaatsgevonden. 
Om de nagedachtenis aan deze ramp levend te houden heeft 
De Zeeuwse Jeugdtheatermakerij Theaterloods-B de succesvolle 
voorstelling `Stormkracht`. Over de nacht van De Watersnoodramp 
van 31 januari 1953. We volgen Jan en Sara. Ze worden verliefd 
op elkaar, maar dan komt het water over de dijk. Krijgt hun liefde 
een kans? ‘Het water is over de dijk’ gaat ook over nu. Denk 
bijvoorbeeld aan de ramp die nog niet zo lang geleden in Limburg 
heeft plaatsgevonden. Wat zou jij doen als je door het water 
zou worden overvallen? Kies je voor jezelf of is er meer waar het 
om draait? Wie neem je mee, wat laat je achter? Onze acteurs 
schakelen razendsnel van de ene rol naar de andere: een deftige 
burgemeester, een oude vrouw op zolder, een dronken dijkgraaf. 
En zo wordt het verhaal van de nacht van de Watersnoodramp 
doorverteld.

Leeftijd: 12-14 jaar | Thema: Watersnoodramp
Kerndoelen: 8, 37, 50, 3, 4  | Publiek: 60 
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Albert en Stefan

Bert Schuiling
Ondersteboven
‘Ondersteboven’ is zeer geschikt als eerste kennismaking met 
theater. En dat gewoon op school! Een eerste bezoek aan een 
cabaretprogramma kan een hele onderneming zijn. En theater 
kent zo zijn gedragscodes: mobieltjes uit, niet praten tijdens de 
voorstelling en zo voorts. Waarom moet dat eigenlijk? 

Cabaretier Bert Schuiling haalt in “Ondersteboven” een 
aantal herinneringen op over zaken waar hij behoorlijk van 
ondersteboven raakte. Zo vertelt Bert over zijn eerste schooldag, 
over zijn moeder, die liever een dochter had gehad, over piercings 
en extreme make-overs. Over zijn eerste dansles, over het 
verkeerde been, over zijn hekel aan Italiaanse liedjes en over 
dingen die niet zijn wat ze lijken te zijn. En ondertussen verklaart 
hij waarom een live-voorstelling toch anders is dan een dvd-
opname. En waarom jij je mobieltje uitdoet.

Leeftijd: 12/18 jaar | Thema: Kennismaking met theater 
Kerndoelen: 50  | Publiek: 150 

Marktplaatsmiljonairs
Kun je rijk worden door steeds maar weer te ruilen? Albert en 
Stefan denken van wel. Daarom halen ze via Marktplaats een gratis 
konijn op dat ze ruilen voor iets dat meer waard is. Dat is het begin 
van een onwaarschijnlijk avontuur. Tegen alle verwachtingen in 
ruilen de mannen tot een luxe appartement aan een ski-piste in 
Zuid-Duitsland.

Aan de hand van filmfragmenten verklaren de vrienden hun 
succes. Maar ze gaan niet voorbij aan de bijwerkingen van rijkdom. 
Want alles heeft een prijs. Hoezo is Economie saai? Albert en Stefan 
bewijzen het tegendeel: “Ruilen is de perfecte metafoor van onze 
economie.” 
Een voorstelling over hebzucht, roem, moraal en vriendschap.
 
Leeftijd: 12 - 18 jaar | Thema: Hebzucht, roem, moraal en 
vriendschap | Kerndoelen: 46  | Publiek: 200



PO
Gezelschap Programma Lee0ijd Aantal Prijzen 1/2/3 vrst. Code

Prijs per 
leerling

MUZIEK
EPOS ENSEMBLE De wraak van Lorre 1. 6  -  12 150 1.062,- / 1.812,- / -,- 1 6,04
EPOS ENSEMBLE De wraak van Lorre 2. 6  -  12 250 1.562,- / 2.562,-/ -,- 1 5,62
EPOS ENSEMBLE Olifantje in 't Bos 4  -  6 90 624,- / 998,- / -,- 1 5,54
DIEUWERTJE BLOK & De Prins van Oranje 1. 120 -,- / 1.687,- / -,- 1 7,02
DIEUWERTJE BLOK & De Prins van Oranje 2. 180 1.687,- / 2.312,- / -,- 1 6,42
LIFE OF MATHEO Teun Creemers en Band 6  -  12 150 /250 1.497,-/1.687,-/2.062,- 1 4,58 / 2,75
FRETS! Iswah 4  -  8 90 960,- /1.286,- /-,- 1 4,97
FRETS! Freonskip 4  -  8 90 960,- /1.286,- /-,- 1 4,97
FRETS! Zeven zeeën, zeven zoenen 10 - 12 90 1.013,- /1.437,- /-,- 1 4,97
DE VUILNISMANNEN Van Rommel naar Trommel 6  -  12 125 -,- / 1.350,- / 1.925,- 1/4 5,13
DE VUILNISMANNEN Trash! 6  -  12 150 -,- / 1.725,- / 2.125, 1/4 4,72
ANDY NINVALLE Jongen & Yo! 8  -  12 150 787,- / 1.244,- / 1.499,- 1 3,33
ANDY NINVALLE’S MAPLE 
SWANK Bring that Beat Back 10  -  12 180 1.110,- / 1.614,-/ -,- 1 4,48
ANDY NINVALLE’S MAPLE 
SWANK Raps 'n Taps 10  -  12 180 1.110,- / 1.614,-/ -,- 1 4,48

MONOBANDA Timbre in de Klas 6  -  8 30 384,- / uitvoering 3 12,8

SERGE BOSMAN De Koning van Kantoren 10  -  12 3/5 564,- / 789,- / -,- 1 4,38 / 2,63
TWITCHING EYE TRIO Bekkens en Branie 6  -  12 150/200 -,- / 1.823,- / 2.150,- 1/4 4,77 / 3,58
PEER & STEFAN De Liedjesatlas, deel 2 4  -  8 120/150 819,- / 1.197,- / -,- 1/2 4,99 / 3,99
DANS
ANDY NINVALLE’S MASSIVE Mogelijk-Heden 10  -  12 180 1.158,- / 1.670,- / -,- 3 4,63
AROMA DEL MUNDO TWINS2 8  -  12 120 1.030,- / 1.405,- / -,- 1 5,85
BUHNENBIEST OYA woest wezen 1 10  -  12 90 1.280,-/1.976,-/-,- 1 16,46
BUHNENBIEST OYA woest wezen 2 10  -  12 90 1.187,-/1.883,-/-,- 1 7,85
PaSSar PERFORMING ARTS De Marionede 6-9 120 1.050,-/1.350,-/ 1.650,- 1 4,58
LONNEKE VAN LETH DANS Meneer Pannekoek 6  -  10 240 937,-/1.313,-/1.999,- 1 2,78
LONNEKE VAN LETH DANS Mijn Huis 6  -  10 240 1.187,-/1.749,-/2.874,- 1 5,01
LONNEKE VAN LETH DANS Kleur beweegt jou! 4  -  6 60 937,-/1.468,-/2.093,- 1 5,59
LONNEKE VAN LETH DANS The Match 7  -  12 240 2.075,- / 3.080,-/-,- 1 6,42
LONNEKE VAN LETH DANS Assepoes 7  -  12 240 1.249,- / 1.843,- /-,- 1 3,85
LONNEKE VAN LETH DANS De Grote Olympische Spelshow 7  -  12 240 1.812,-  / 2.687,-/-,- 1 5,59
DANSTHEATER TR@NZ Like you 10  -  12 150/300 1.249,- / 1.498,- / -,- 1 4,99 / 2,49
DANSTHEATER TR@NZ Ik zie je 10  -  12 1/2 1.249,- / 1.498,- / -,- 1 4,99 / 2,49
THEATER
ARNO HUIBERS Clownskinderen 10  -  12 175 1.124,- / 1.812,- / -,- 1 5,17
ARNO HUIBERS Tomaatje op je Neus 8  -  12 90 874,-/1.437,-/-,- 1 7,18
CIRQUE MAGNIFIQUE De Grote Zambini 4  -  12 250/400 1.386,- / 1.669,- / -,- 1 2,87 / 1,67
SABINE VAN BOVEN Het Achterhuis 10  -  12 60 490,- / 742,- / 931,- 1 4,89
WIJNEN SPEELT Watcha! 10 - 12 30 - 100 -,- / -,- / 1.124,- 1 3,74
WIJNEN SPEELT Prinsenkamer 4  -  9 30 - 100 -,- / -,- / 999,- 1 3,3
DE KOPPOTERS Morf 8  -  12 120 944,-/1.187,-/1.498,- 1 4,16
IRIS HEUSSCHEN De Assepoetser 10 - 12 120 1.090,- / 1.526,- / -,- 1 6,35
THEATERLOODS-B Water over de Dijk 8  -  12 120 -,- /1.198,- / -,- 1/4 4,99
THEATERLOODS-B De Verschrikkelijke Badmeester 8  -  12 120 -,- /1.198,- / -,- 1/4 4,99
THEATERLOODS-B Vaders en Eieren 8  -  12 30 -,- /-,- / 750,- 1/4 8,33
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Prijslijsten

Bovenstaand ziet u onze all-in prijzen, dus inclusief reiskosten (en voor het VO ook incl. Cultuurkaart), zoals vastgesteld per 1 november 2021.  
Er zijn prijswijzigingen voorbehouden. Van een aantal gezelschappen zijn er meer voorstellingen beschikbaar. Deze en de bijbehorende prijzen 
treft u aan op www.iudk.nl De prijzen zijn opgedeeld in prijsstelling voor één, twee en soms drie voorstellingen per dag. U ziet hierbij ook de 
‘omgerekende’ prijs per leerling voor de voorstelling, gebaseerd op het hoogste aantal voorstellingen per dag.  

Verklaring van de condities: 
1 Prijsberekening voor uitvoeringen op dezelfde dag in dezelfde accommodatie.  
2 Prijsberekening voor uitvoeringen op dezelfde dag in dezelfde gemeente. Verplaatsen is echter alleen in overleg en bij uitzondering mogelijk. 
3 Prijsberekening voor projectuitvoeringen. Het gaat om meerdere activiteiten (voorstelling plus workshops) met en voor leerlingen.  
4 Wordt een programma voor minimaal 2 uitvoeringen per speeldag aangeboden (een 2-blokprogramma), dan geldt voor speeldagen met 1 
uitvoering de prijs voor 2 uitvoeringen.  
5 Voor nadere toelichting varianten zie site www.iudk.nl 
 
NB Uit de Kunst is niet verantwoordelijk voor drukfouten. De meest actuele prijzen zijn terug te vinden op www.iudk.nl
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Gezelschap Programma Lee0ijd Aantal Prijzen 1/2/3 vrst. Code Prijs per 

leerlingMUZIEK
ANDY NINVALLE Jongen & Yo! 12  -  18 150 840,- / 1.198,- / 1.571,- 1 3,49
ANDY NINVALLE Empowermance 12  -  18 150 840,- / 1.198,- / 1.571,- 1 3,49
ANDY NINVALLE’S MAPLE 
SWANK Bring that Beat Back 12  -  18 180 1.178,- / 1.690,- /-,- 1 4,69
ANDY NINVALLE’S MAPLE 
SWANK Raps 'n Taps 12  -  18 180 1.178,- / 1.690,- /-,- 1 4,69
DE VUILNISMANNEN BEATS 12  -  18 150 1.652,- / 2.084,-/ 2.457,- 1 5,46
PIEPSCHUIM Piepschuim breekt de tent af 12  -  18 300  2.336,- / -,- / -,- 3 7,79
PIEPSCHUIM Het is geen wedstrijd 12  -  18 240 1.994, -/ 2.300,-/ 3.220,- 1 4,47
PIEPSCHUIM Warming Up (projectdag) 12  -  18 60-150 zie www.iudk.nl 3 op maat

EDDY ZOEY & BAND
Van Boudewijn de Groot 
tot Lil’ Kleine 12  -  18 300/500 2.933,- / 3.564,- / -,- 1 5,94 / 3,56

EDDY ZOEY & BAND Hits from Heaven 12  -  18 300/500 2.933,- / 3.564,- / -,- 1 5,94 / 3,56
COLLECTIEF LUDVIK Vlag! 1 14  -  18 30 -,- / 1.257,-/ 1.599,- 3 17,76
COLLECTIEF LUDVIK Vlag! 2 14  -  18 60 1.257,-/1.531,-/1.805,- 3 10

VANBINNEN VanBinnen´s Popshow Schooltour 12  -  18 400 -,- / 2.770,-/ 3.014,- 1/4 2,51
DIVE Remix 2.1 12  -  18 150/200 765,- / 1.018,- / 1.275,- 1 2,83 / 2,13
DIVE Van Gitaar tot Techno 12  -  18 150/200 765,- / 1.018,- / 1.275,- 1 2,83 / 2,13
DIVE Not a karaoke show 12  -  18 150/200 765,- / 1.018,- / 1.275,- 1 2,83 / 2,13
TWITCHING EYE TRIO Bekkens en Branie 12  -  18 150/200 -,- / 1.783,- / 2.125,- 1/4 3,96 / 3,54
GERARD ALDERLIEFSTE Dubbel leven 14  -  18 100 2.027 / 2.910,- / -,- 3 14,55
GERARD ALDERLIEFSTE En Salle de Classe 12  -  18 180 -,- / 2.027,-/ -,- 1 5,63
DANS

LONNEKE VAN LETH DANS
Het verroge leven van 
Floortje Bloem 12  -  18 240 983,-/1.443,-/-,- 1 3,01

LONNEKE VAN LETH DANS Pi 12  -  16 240 2.033,-/2.998,-/-,- 1 6,24
LONNEKE VAN LETH DANS Is dit echt?! 12  -  18 240 1.312,- / 1.935,- / -,- 1 4,31
LONNEKE VAN LETH DANS The Match 12  -  18 240 2.178,- / 3.234,- /-,- 1 6,74
LONNEKE VAN LETH DANS Een Romeo en Julia 12  -  18 240 1.312,- / 1.935,- / -,- 1 4,31
LONNEKE VAN LETH DANS Sapiens 12  -  18 240 1.902,- / 2.821,- / -,- 1 5,78
DANSTHEATER TR@NZ Like You 12  -  14 200/250 1.652,- / 1.917,- /-,- 1 4,79/3,83
PAREA Amor 12  -  18 240 1.640,- / 2.286,- / -,- 1 4,87
DANCE PROJECT Dansen, dansen, dansen 12  -  18 120 1.636,- / 1.950,- / 2.327,- 1 6,46
DANCE PROJECT Dansen, dansen, dansen 12  -  18 120 -> op aanvraag 3

FRACTAL COLLECTIVE From the Streets to the  Seats 12  -  18 250 2.087,- / 2.921,- / -,- 1 5,84
REDO I am REDO 12  -  18 240 1.248,- / 1.775,- / -,- 3 3,7
ANDY NINVALLE’S MASSIVE 
MOVEMENT Mixed Up! 12  -  18 180 1.208,- / 1.698,- / -,- 3 4,71
ANDY NINVALLE’S MASSIVE 
MOVEMENT Mogelijk Heden 12  -  18 180 1.208,- / 1.698,- / -,- 3 4,71
FLOWPROVIDER History of HipHop 12  -  18 240 2.090,- / 2.823,-/ -,- 1 5,88
THEATER
SABINE VAN BOVEN Het Achterhuis 12  -  18 60 522,- / 787,- / 985,- 1 5,14
Studio26 Over de grens is alles 12-18 90 1.115,- / 1.443,- /  -,- 1 8,01
STOOK t Is sll aan de overkant 1. 12-18 60 1.147,-/1.575,-/2.329,- 1 12,93
STOOK t Is sll aan de overkant 2. 12-18 120 1.706,-/2.329,-/3.478,- 1 9,66
ALLES VALT Alles valt 14-18 60 721,- / 1.049,- / 1,246,- 1 6,92
DE PIRANHA’S De Martelgang van … 12  -  18 180/300 1.544,- / 1.835,- / 2.124,- 1 3,93 / 2,36
OP ROET Friends to be 12  -  18 90 1.115,- / 1.443,- /  -,- 1 8,01
RAYMI SAMBO MAAKT Project IK 12-18 90 900,- / 1.250,- / ,-, 1 6,94
STUDIO26/SABINE VAN 
BOVEN Havelaar 14  -  18 200 1.496,- / 2.046,- / -,- 1 5,12
AMAR Amar speelt Ali 12  -  18 150 1.851,- / 2.446,- / 3.041,- 1 6,76
AMAR & MICHAEL Spot 12  -  18 150/500 2.049,- / 2.909,- / -,- 1 9,69 / 2,92
SERGE BOSMAN Hamlet kijkt the Lion King 12  -  16 90/150 592,- / 828,- / -,- 1 4,38 / 2,63
CIRQUE MAGNIFIQUE Circus Tantano 12  -  18 300 2.314,- /  2.711,- / -,- 1 4,52
THEATERLOODS-B Het Verzet (naar Bint) 14  -  18 30 -,- /  509,- /715,- 1/4 7,94
THEATERLOODS-B De Jacht 14  -  18 30 -,- / -,- / 711,- 1/4 7,89
THEATERLOODS-B Water over de dijk 12  -  14 120 -,- / 1.260,- / -,- 1/4 5,25
WIJNEN SPEELT Watcha 12  -  16 30 -100 -,-/-,-/1.181, 1 3,93
ALBERT & STEFAN Marktplaatsmiljonairs 12  -  18 200 1.698,- / 2.126,- / 2.447,- 1 4,08
BERT SCHUILING Ondersteboven 12  -  16 150 -,- / 1.370,- / 1.820,- 1/4 4,04
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Prijslijsten



60

Impresariaat Uit de Kunst is acceptant van de CJP Cultuurkaart. 

‘horen, zien, beleven en genieten!’

WWW.IUDK.NL


