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••• INLEIDING 

1.

Daar is ie dan! Het nieuwe bovenschoolse aanbod 
voor schooljaar 2018/2019. En nieuw is het woord 
van deze editie! We hebben hard gewerkt om jullie 
zo optimaal mogelijk te kunnen bedienen met een 
prachtig cultureel aanbod!

Nieuw is de look van het aanbod, maar nieuw is 
ook de wijze waarop hij wordt verstrekt: alleen 
nog digitaal. Wel hebben rekening gehouden met 
de mogelijkheid er een papierenversie van te 
maken, het document is zo gemaakt dat het ook te 
printen is!

Voor komend schooljaar is ook de inhoud van het 
bovenschoolse aanbod nieuw! Waar je voorheen 
met je klas naar één en dezelfde voorstelling ging, 
is er dit jaar gekozen voor meer ruimte om eigen 
keuzes te maken. Voor elk leerjaar is er de de 
keuze uit twee voorstellingen en minimaal één 
project. De disciplines zijn steeds verschillend, 
waardoor het aanbod gevarieerder is en je dus zelf 
kunt kijken wat aansluit bij je lesprogramma, qua 
periode, inhoud of thema.

Voor de voorstellingen werken we dit jaar samen 
met Brabant Menu. Dit is een samenwerking 
van allerlei Brabantse gezelschappen op het 
gebied van theater, dans en muziek. Zij hebben 
voorstellingen die in het theater spelen of op 
school komen. Bij ieder voorstel in het aanbod 
kun je zien of de voorstelling UIT wordt gespeeld 
(dus in het theater) of THUIS (op school). De 
voorstellingen zijn inmiddels geboekt en voorzien 
van een datum. Achterin dit document vind je nog 
een kalender met de speelmomenten waar je uit 
kan kiezen.

Alle voorstellingen zijn voorzien van educatief 
materiaal, wat je voorafgaand aan de voorstelling 
van ons zult ontvangen.

Naast Brabant Menu hebben we projecten 
uitgezocht via Depot C. Hier worden projecten 
aangeboden die geselecteerd zijn door kunstbalie. 
Ook hier gaat het om projecten die je in de school 
kunt halen (THUIS) of waar je voor naar een 
museum gaat (UIT).
De projecten van Depot C zijn nog niet besteld. Dat 
gaan we doen als jullie interesse hebben en weten 
voor welke periode je een project zoekt. 

Let op: nieuw is ook het principe vol=vol. Alle 
voorstellingen hebben een maximum aantal 
stoelen beschikbaar. We hanteren het principe wie 
het eerst komt, wie het eerst maalt.
Kies vóór uiterlijk 1 september het bovenschoolse 
aanbod wat past bij jouw school. Daarna sluiten de 
inschrijvingen.

De kosten van de bovenschoolse 
projecten worden vergoed door DELTA

Kies je voor een voorstelling of project 
buiten de deur dan is vervoer 

op eigen gelegenheid.

LET OP!!



••• GROEP 1-2 
VOORSTELLINGEN

Dansduetten op locatie, uitgevoerd op een vloer 
van 3,5 x 3,5 meter waar het publiek aan drie 
zijden omheen zit.
Dicht op de huid van de toeschouwer ontvouwt 
zich een confrontatie tussen twee dansers.
In een tijdspanne van tien minuten wordt de dans 
onder de loep genomen. Wat getoond wordt, 
wordt dubbel beleefd in de workshop die erop 
volgt. 

Even kijken? klik hier

-een ontmoeting van twee dansers- 

discipline: dans

THUIS: een plek op school

beschikbaar: 9x

datums: 17, 18, 19 en 20 juni 2019

door: De Stilte

1-2tjes

Waarom duurt de ene minuut langer dan de 
andere? Wat zou jij doen als je de tijd even kon 
rekken? Staat de tijd dan stil? Of net niet… De 
Vervelende Bus is een ware belevenis voor de 
toeschouwer. Niet in de laatste plaats omdat de 
fantasierijke voorstelling zich letterlijk in een bus 
afspeelt! Een visueel zoekboek waarin alles draait 
om tijd, maar net zo goed vergeten kan worden. 
Want vervelen is helemaal niet saai. Er ontstaat 
juist ruimte voor nieuwe ideeën en inzichten, 
die veel creatiever en frisser blijken te zijn dan je 
ooit had durven dromen! Laat je verrassen door 
deze locatievoorstelling met animatie, theater, 
film en beweegbare elementen. Maar pas op: De 
Vervelende Bus is niet geschikt voor opgewonden 
standjes zonder geduld!

Even kijken? klik hier

discipline: theater

UIT: ergens in de stad

beschikbaar: 13x

datums: 5 ,6, 8 en 9 november 2018

door: Schippers&VanGucht

De Vervelende Bus
-Ga mee met de Vervelende Bus, een filmisch en 
muzikaal spektakel waarin fantasie en tijd de 
hoofdrol spelen-

Domein 
3

activiteit
2.

https://youtu.be/YGUGcNRAMSA
https://youtu.be/2NdXtNytkaI


••• GROEP 1-2 
PROJECTEN

Tijdens dit project ontdekken de leerlingen drie 
verschillende en kleine dierenbeelden. Onderzoek 
als doel, thema en middel staat daarbij centraal. 
Elk beeld heeft als introductie een gedicht dat 
aanleiding geeft tot een onderzoek naar dat beeld. 
Dit onderzoek bestaat uit verschillende opdrachten 
vanuit diverse disciplines die ruimte geven voor 
een eigen invulling. Klassikaal, in groepsverband 
en individueel gaan de leerlingen op zoek naar hun 
eigen verhaal rondom de beelden. ‘Hoe voelt het 
om iets te doen wat je nog nooit hebt gedaan?’ 
en ‘Hoe voelt het als je nog niet zeker weet of 
iets gaat lukken?’ zullen belangrijke vragen zijn 
gedurende dit project.

Dit project is een onderdeel van: KunstSelect, door 
Kunstbalie geselecteerd landelijk kunstaanbod 
voor samenwerkende scholen. Het bijbehorend 
lesmateriaal vind je op Klunky.nl.

 discipline: beeldende kunst

THUIS: op school 

beschikbaar: 6x

datums: op aanvraag

via: Depot C

Onder de loep

Foomp (spreek uit: ‘foemp’) is gekkigheid met 
twee kraalogen. In rap tempo verspreidt dit 
ijverige volkje zich als een vrolijk virus over 
Noord-Brabant. Foomps houden van kleur en 
verrassingen. In hun wereld speelt het gebruik 
van alledaagse materialen een belangrijke rol. 
Overal waar ze opduiken, stimuleren Foomps 
de creativiteit bij jong en oud. Kijk goed om je 
heen! Kun jij ze zien? Foomp is een kunstproject 
van Mieke Driessen. Samen met twee andere 
kunstenaars ontwikkelde ze verrassende 
kunstuitingen van Foomp die je in de klas kunt 
tonen. Tijdens de bijbehorende lessen ontdekken 
leerlingen wat er allemaal kan ontstaan als je goed 
om je heen kijkt en je je fantasie gebruikt. Samen 
bouwen ze verder aan de wereld van Foomp. Niets 
is daarbij te gek! Kijk voor meer activiteiten en 
informatie over Foomp op www.foomp.nl.

Deze tentoonstelling is een onderdeel van: 
KunstSelect, door Kunstbalie geselecteerd landelijk 
kunstaanbod voor samenwerkende scholen. Het 
bijbehorend lesmateriaal vind je op Klunky.nl.
#kunstselect# domein 3: grote Wereld #fantasie 
#streetart 

Even kijken? klik hier

discipline: beeldende kunst

THUIS: op school 

beschikbaar: 6x

datums: op aanvraag

via: Depot C

Foomp

Domein 
3

activiteit

3.

https://youtu.be/ZZNswdQ6Bp0
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VOORSTELLINGEN

Held Op Sokken is een ontwapenend muzikaal 
verhaal over hedendaagse ridders en prinsessen 
en een held op sokken. Alle jongens rennen 
uitgelaten over het schoolplein, vol energie 
trekkken ze ten strijde. Maar wat doe je als je niet 
mee mag spelen? Draken verslaan, prinsessen uit 
torens bevrijden, op de vuist gaan met ridders 
uit een vreemd en vijandig land – dat is er voor 
Roderik allemaal niet bij. Maar laat hij nu nèt iets 
kunnen waarmee hij alle andere ridders aftroeft.
Het boek Held Op Sokken van Bette Westera 
won in 2014 de Zilveren Griffel. In seizoen 2017-
2018 reist de theatervoorstelling, waarvoor Bette 
Westera extra teksten schreef, door Nederland en 
België langs theaters, scholen en festivals.

Even kijken? Klik hier

-Pas op: Held op Sokken is niet 
geschikt voor kinderen met baarden en 
ouders zonder fantasie!-  

discipline: Theater

THUIS: op school 

beschikbaar: 6x

datums: 13, 14 en 15 februari 2019

door: Schippers&VanGucht

Held op sokken

Denk aan een ijsbeer. Bedenk er ook meteen een 
wereld van sneeuw, zeehonden en bevroren zee 
bij. Zie je al iets? Je bent in Groenland, een eiland 
dat helemaal niet groen is, maar sneeuwwit. Daar 
wonen de Inuit, een volk dat al honderden jaren 
de allerkoudste sprookjes vertelt. Maar Pilu, een 
Inuit meisje, heeft haar eigen verhaal: Een dik 
geheim dat ze graag, o zo graag wil doorvertellen. 
Een verhaal over haar opa Nanoq. Maar niemand 
in het dorp heeft tijd of zin om naar haar te 
luisteren. Gelukkig heeft Pilu een taperecorder, 
waarmee ze haar eigen spannende radioshow 
maakt. Voor iedereen die wél luisteren wil.

Radio Walvis is een geestige, poëtische vertelling 
in een wonderlijk wit decor met Arctische dieren. 
De prachtige verbeelding van dit Inuit sprookje 
staat in pijnlijk contrast met de huidige situatie 
van de Noordelijke IJszee. Wetenschappers 
hebben daar gigantische hoeveelheden plastic 
ontdekt. Het aanvullende lesmateriaal biedt 
aanknopingspunten om op deze actuele 
problematiek in te gaan.

discipline: Muziek

UIT: kleine theaterzaal de Bussel

beschikbaar: 3x 

datums: 14 en 15 januari 2019

door: Philharmonie Zuidnederland in  

co-productie met Schippers&VanGucht. 

Radio Walvis

Domein 
3

activiteit

4.

https://www.youtube.com/watch?v=pD1TD5bPbhc&feature=youtu.be


••• GROEP 3-4 
PROJECT

Tijdens dit project ontdekken de leerlingen drie 
verschillende en kleine dierenbeelden. Onderzoek 
als doel, thema en middel staat daarbij centraal. 
Elk beeld heeft als introductie een gedicht dat 
aanleiding geeft tot een onderzoek naar dat beeld. 
Dit onderzoek bestaat uit verschillende opdrachten 
vanuit diverse disciplines die ruimte geven voor 
een eigen invulling. Klassikaal, in groepsverband 
en individueel gaan de leerlingen op zoek naar hun 
eigen verhaal rondom de beelden. ‘Hoe voelt het 
om iets te doen wat je nog nooit hebt gedaan?’ 
en ‘Hoe voelt het als je nog niet zeker weet of 
iets gaat lukken?’ zullen belangrijke vragen zijn 
gedurende dit project.

Dit project is een onderdeel van: KunstSelect, door 
Kunstbalie geselecteerd landelijk kunstaanbod 
voor samenwerkende scholen. 

discipline: beeldende kunst

THUIS: op school 

beschikbaar: 10x

datums: op aanvraag

via:Depot C

Onder de loep

Domein 
3

activiteit

5.
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VOORSTELLINGEN

Bij 3x3 is het recept dat we talentvolle makers in 
dans en muziek uitdagen om binnen een strak 
kader van 3x3 minuten, op een dansvloer van 3x3 
meter, een voorstelling te creëren met één danser 
en één muzikant. Muziek en dans worden live 
uitgevoerd. 
In het seizoen 2018/2019 presenteren we onder 
andere 3x3’s van choreograaf Félix Duméril en 
componist Dyana Donck, en van choreograaf 
Yevgenia Kasatkina en componist Helene Jank. 
3x3 is een samenwerking van de Stilte met Dans 
Brabant en Greenbag.
De speelperiode is oktober tot en met december 
2018 en februari tot en met mei 2019. 
“I think that different artistic disciplines combined 
have the power to enhance the qualities of one 
another.” – Elena Sgarbi

Even kijken? klik hier.

-een ontmoeting van een danser 
en een muzikant-

discipline: dans

THUIS: op een locatie op school

beschikbaar: 10x

datums: op aanvraag

door: de Stilte

maximaal aantal leerlingen: 35

3x3

discipline: Theater

UIT: grote zaal theater de Bussel

beschikbaar: 2x

datums: 6 november 2018 

door: Schippers&VanGucht

maximaal aantal leerlingen: 475

Woestzoekers

Domein 
3

activiteit
6.

“Ben de gij ook één van die Woestzoekers?” 
“Nee ik ben meer een rustvinder.” 
“Een rustvlinder?”
“Nee, een rustvinder!”

In het begin viel het wel mee. Toen waren het 
alleen nog maar onze spulletjes die kleiner en 
kleiner werden. De tafel. De stoel. De televisie. 
Maar toen ook het bed waarin we sliepen 
ineens begon te krimpen. En even later ook 
alle lampen, waardoor ze nog maar amper licht 
gaven en iedereen dus tegen elkaar begon aan 
te botsen. Toen kregen we er wel echt genoeg 
van. En ja, toen plots ook papa en mama een 
heel stevig stukje gekrompen waren ...tóen was 
het hek helemaal van de dam. Woestzoeker 
is een bitterzoete maar vrolijk van de pot 
gerukte voorstelling over de groeiende sociale 
ongelijkheid. Raven Ruëll: “Vaders en moeders 
werken zich compleet te pletter maar blijven 
krimpen, zo hard dat ze op een dag met het blote 
oog niet meer te zien zijn, en ik alleen maar kan 
denken: Wat nu?” 

https://youtu.be/D46Ox3WDDYk?list=PLLCK8kvpD7i7aPfkAx1q6PU1hIg_23l3m


••• GROEP 5-6 
PROJECTEN

In dit project gaan de leerlingen in hun eigen 
woonplaats honderd jaar terug in de tijd. Samen 
met de tweeling Jet en Jan maken de kinderen 
kennis met het dagelijks leven in 1910. Daarbij 
komen de thema’s kleding, wonen, werk, school, 
voeding, vervoer en spel aan bod.

Het project is op maat gemaakt voor het dorp of 
de stad waar de leerlingen op school zitten. Het 
voorleesverhaal speelt zich daar af en aan de hand 
van oude foto’s kunnen de leerlingen vroeger en 
nu vergelijken.

Ze leren niet alleen veel over het dagelijks leven 
in 1910, maar reflecteren ook op het heden, op 
hun eigen dagelijks leven: hoe is dat anders of 
hetzelfde als bij Jet en Jan?

En dat allemaal vooral door te doen! In een 
museum in de buurt (of in de klas als er geen 
museum is) gaan de leerlingen zelf aan de slag met 
voorwerpen uit de tijd van Jet en Jan. Denk aan: 
zelf zeep kloppen en de was doen, koffie malen, 
schrijven met een griffel op een leitje en oude 
spelletjes zoals bikkelen en hoepelen.
Groep 5LeergebiedOriëntatie op jezelf en de 
wereld, kunstzinnige oriëntatie, Nederlands. 
Thema’s: dagelijks leven 100 jaar geleden, 
dagelijks leven nu.Leerdoelen
Leerdoelen erfgoededucatie (zie Wijzer met 
Erfgoededucatie)

discipline: Erfgoed

UIT: Museum oud Oosterhout 

beschikbaar: 10x

datums: op aanvraag

via: Erfgoed Brabant

maximaal aantal leerlingen: 32

Jet en Jan

discipline: beeldende kunst en theater

UIT: Museum de Pont 

beschikbaar: 10x

datums: op aanvraag

via: Depot C 

maximaal aantal leerlingen: 32

De nacht van Merel

Domein 
3

activiteit
7.

Dit project bestaat uit een rondleiding door 
museum De Pont mét workshop. Leerlingen 
vertalen beeldende kunst in het museum naar 
theater op een podium.
Deze cross-over bestaat uit een theatrale 
warming-up, een rondleiding en een 
theaterworkshop waarin de leerlingen toewerken 
naar een korte presentatie.In de theaterworkshop 
gaan we aan de slag met opdrachten die 
gerelateerd zijn aan kunstwerken die de leerlingen 
tijdens de rondleiding hebben gezien. Door er hun 
eigen verhaal bij te maken en dat uit te spelen, 
reflecteren leerlingen op een actieve en creërende 
manier op de beeldende kunstwerken.
De cross-over wordt gegeven door museumdocent 
en theatermaker Merel van Lieshout.
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VOORSTELLING

De voorstelling “Erbij horen” gaat over een actueel 
verhaal van ieder.  Het individu dat op zoek is naar 
een (nieuw) huis, soms uit ambitie, soms uit liefde 
en soms gedwongen door de oorlog.
‘Erbij horen” vertelt het verhaal over de eerste 
ervaringen van een jonge migrant in Nederland.
Naast de fascinatie van het zien van de sneeuw 
voor de eerste keer, het leren van een nieuwe taal 
en het leven als nomaden uit een koffer toont 
Saudade de innerlijke strijd van een migrant met 
eenzaamheid, ziekte en armoede.
 
Een mooie voorstelling over een onbekende 
wereld. Wat voelt een migrant als hij gedwongen 
naar een ander land moet?
Het gaat over de bewustwording van het wel/niet 
behoren tot een bepaalde groep. En hoe voelt het 
als je ergens wel/niet bij mag of kunt horen?

Er is een workshop bij.
Deze is vrij af te nemen bij aanbieder.
In de workshop gaat de dansdocent een interactie 
aan met de leerlingen.  Deze interactie dient 
om inzicht te krijgen in de associaties van de 
leerlingen met wat ze gezien en gehoord hebben. 
Kortom: het thema ‘erbij horen’ maar dan vanuit 
de belevingswereld van de leerlingen. Ook gaan de 
leerlingen samen een dansactiviteit ondernemen 
in het thema, naar aanleiding van de associaties 
die ze tijdens het interactieve deel van de 
workshop hebben gedeeld.

Even kijken?Klik hier 

discipline: theater en dans

THUIS: op een locatie in de school 

beschikbaar: 6x

datum: volgen spoedig

via : Depot C

door: World Of Dance  

maximaal aantal leerlingen: in overleg

Erbij horen
discipline: Literatuur en multidisciplinair

THUIS: op een locatie in de school 

op aanvraag

datums: in overleg 

via : Depot C

door:kunstbalie

maximaal aantal leerlingen: in overleg

Een Jas van Woorden

Domein 
3

activiteit
8.

Organiseer een spetterend poëziefestival waarin 
leerlingen de hoofdrol spelen. Leerlingen kiezen 
bijvoorbeeld animatiefilm, beeldende kunst 
of muziek om een gedicht een nieuwe jas te 
geven: hun persoonlijke jas. Uitgangspunt is de 
dvd ’Een jas van woorden - gedichten om niet 
te lezen’. Hierop staan vijftien gedichten die op 
een bijzondere manier in beeld gebracht zijn: 
in animatie, als voordracht, in combinatie met 
muziek of beeldende kunst. De gedichten op de 
dvd zijn van onder anderen Herman Gorter, Ted 
van Lieshout, Joke van Leeuwen en Edward van 
de Vendel. Een handige en uitgebreide blauwdruk 
voor de organisatie van een festival van elke 
gewenste grootte en een instructiedvd zorgen 
voor een soepele planning van het poëziefestival.

PROJECT

https://youtu.be/4Yp6uBBTbKY
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VOORSTELLING

Soms ontmoeten twee mensen elkaar en denken: 
wij horen bij elkaar en het lijkt wel of dat altijd zo 
is geweest. Zulke mensen waren Orpheus, met zijn 
prachtige muziek en Eurydike. Als Eurydike sterft 
voelt Orpheus zich eenzamer dan ooit. Hij kan niet 
stoppen met zich haar te herinneren. Dan besluit 
hij te proberen haar terug te halen uit de dood...
Daarover gaat de ingetogen, poëtische voorstelling 
Orpheus!, waarin muziek, taal en beeld tot één 
geheel versmelten. De leerlingen zitten eerste 
rang aan de rand van de ronde speelvloer en zijn 
zo optimaal betrokken bij de vertelling over deze 
mythische figuren, bij de muziek en bij de vier 
musici met hun instrumenten: fluit, hobo, klarinet 
en hoorn. 

Het lesmateriaal staat in het teken van 
‘herinneren’ en bereidt leerlingen vanuit 
verschillende invalshoeken voor op de voorstelling 
en het verhaal van Orpheus. Vanuit de wortels 
van de boom bouwt het lesmateriaal aan de 
voorbereiding van de voorstelling. In filmpjes 
stellen musici zich voor, de acteur laat de 
leerlingen vast proeven aan de poëtische tekst. 
De leerlingen onderzoeken waar ze zelf blij en 
verdrietig van worden. Hun bevindingen noteren 
de leerlingen op werkbladen die samen een boom 
vormen.

Even kijken? Klik hier

discipline: theater, muziek

UIT: theaterzaal van de Bussel

beschikbaar: 1 x

datums: 8 en 9 April

maximaal aantal leerlingen: 475   

door:philharmoniezuidnederland

Orpheus

Domein 
3

activiteit

9.

 https://youtu.be/dvormpOJ3PoD46Ox3WDDYk?list=PLLCK8kvpD7i7aPfkAx1q6PU1hIg_23l


••• BESTELLEN 

Bestellen van workshops en projecten kan op twee 
manieren.

1.      Door het invullen van het inschrijfformulier op 
de volgende pagina (pag 11)

2.      Door het invullen van het online 
inschrijfformulier op de website

Twijfels, vragen of ideeën? Neem dan gerust contact 
met ons op via educatie@h19.nl.

10.
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Bovenschoolse projecten

Naam school:

Naam icc-er:

Datum vandaag:

Naam project/voorstelling:

Datum project:

Discipline:

Groep 1/2 groep 3/4  groep 5/6 groep 7/8 

Totaal deelnemende  leerlingen:

Bij project in huis:
Genoeg ruimte op school   Alternatieve locatie

Naam leerkracht(en)
1.
2.

Email leerkracht(en)
1.
2.
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