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•••• INLEIDING
				
Daar is ‘ie dan! De nieuwe brochure met
het bovenschoolse aanbod voor schooljaar
2020/2021. Wederom bomvol mooie
culturele projecten en voorstellingen!
We brengen graag zoveel mogelijk kinderen
in aanraking met kunst en cultuur. Nieuwe
vuurtjes aanwakkeren en de grote magie
van de verbeelding prikkelen. Bekijk
daarom het culturele aanbod voor volgend
schooljaar, laat je inspireren en kies een
activiteit die past bij jouw school, jouw klas
of die bijdraagt aan de ontwikkeling van
jullie leerlingen.
We werken dit jaar weer samen met
Brabant Menu. Dit is een samenwerking
van vier Brabantse gezelschappen die
voorstellingen maken voor kinderen en
jongeren. Daarnaast bieden we projecten
en voorstellingen aan via Depot C – zij
selecteren inspirerende projecten en
voorstellingen in Brabant in het kader van
cultuureducatie – en van andere culturele
aanbieders.
Het aanbod bestaat uit voorstellingen die
in het theater spelen of op school komen.
Bij iedere voorstelling in het aanbod
kun je zien op welke locatie deze wordt
gespeeld. De voorstellingen zijn inmiddels
gereserveerd en voorzien van een periode in
het schooljaar.

Sommige voorstellingen spelen buiten
Oosterhout. Kijk dus vooraf goed waar je
wordt verwacht. Alle voorstellingen zijn
voorzien van educatief materiaal, wat je
voorafgaand aan de voorstelling van ons
zult ontvangen.
Let op: we hanteren ook dit jaar het
principe vol = vol. Voor alle voorstellingen is
een maximum aantal plaatsen beschikbaar.
Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
De inschrijving start op 22 juni 2020 om
12.00 uur.
De inschrijving sluit op 6 juli 2020 om 17.00
uur.
Kies dus op tijd het bovenschoolse aanbod
dat past bij jouw school.
In september ontvang je van ons het
definitieve rooster.
Veel keuzeplezier en tot in het nieuwe
schooljaar!
Lydia Snoeren en Eva Korse

Let op!
Is een voorstelling of project
buiten de deur? Dan is vervoer op
eigen gelegenheid.
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•••• AANBOD 4 t/m 6 JAAR
Do-Re-Mi-Ka-Do

- alles klinkt-

Discipline: 			
Dans met live muziek
Locatie: 			
Theater de Bussel (toneel op toneel)
Beschikbaar: 			6x
Speeldata: 			
17, 18, 19 en 20 mei 2021
Gezelschap: 			
De Stilte
Max. aantal leerlingen: 60
Helene weet overal muziek uit te toveren. Alles klinkt. Zelfs het lichaam van Viviana
klinkt als Helene erop tikt. Viviana beweegt, Viviana danst en blijft niet wachten op
de tikken van Helene. Helene bedenkt andere manieren om muziek te maken. Een
bijzonder spel van dans en muziek ontstaat. De muziek reageert op de dans, de dans
reageert op de muziek.
Een dialoog van stemmingen, strijd en vriendschap wordt uitgebouwd in een
wonderlijke wereld die ter plekke ontstaat. Een lust voor onze ogen en oren.
In deze voorstelling ontwikkelt de leerling zich als publiek.
Even kijken? klik hier

foto: Hans Gerritsen
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•••• AANBOD 4 t/m 8 JAAR
Stapelding

PROJECT

Discipline: 			
Beeldende kunst
Locatie: 			
Op school
Duur:				
1 week per groep
Beschikbaar: 			
7x onderbouw, 8x middenbouw
Geplande data: 		
Laatste week van augustus tot en met de
					
2de week van december 2020.
Via: 				Depot C
Een échte expositie op school? Dat kan nu met Stapelding.
Allemaal tekeningen en aquarellen met alleen maar stoelen. Dat lijkt heel saai maar
niets is minder waar! De ene keer zijn de stoelen de bouwstenen van een enorme
toren, dan weer zijn ze zichzelf of een speeltoestel. Soms krijgen ze zelfs dierlijke of
menselijke trekken en komen ze tot leven.
Wie heeft er niet met stoelen gespeeld tenslotte?
Eerst kijk je natuurlijk naar de tentoonstelling en daarna ga je met de klas aan de slag:
we maken een soort mise-en-scène, we gaan dansen, spelen en uiteraard tekenen.
In de bijbehorende leskist zitten alle benodigde materialen. Per mail wordt de
handleiding met daarin de 5 educatieve lessen toegestuurd.
Stapelding is een zorgvuldige selectie uit de vele potloodtekeningen en aquarellen
die kunstenaar Herman Kuypers in de loop van meer dan dertig jaar heeft gemaakt.
Stapelding wordt volgens afspraak op school opgebouwd en weer afgebroken.
Voorafgaand aan het project wordt in de laatste week van augustus een inspiratie- en
informatiebijeenkomst verzorgd voor alle leerkrachten die met Stapelding aan de slag
gaan. Deze bijeenkomst vindt plaats op de school die het eerst met dit project start.
Stapelding is zowel beschikbaar voor de onderbouw als de middenbouw. De
educatieve opdrachten voor de middenbouw verschillen met die van de onderbouw
zodat ze aansluiten bij de leeftijd en ontwikkeling van de kinderen.
In dit project ontwikkelt de leerling zich als maker.
Even kijken? klik hier
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•••• AANBOD 4 t/m 8 JAAR

•

Harmoniemand
Discipline: 			Muziek
Locatie: 			
Muziekkiosk, Slotpark
Beschikbaar: 			
16x onderbouw, 13x middenbouw
Speeldata: 			
Eind mei 2021
Via: 				h19 Centrum voor de kunsten
2 Muzikanten in verschillende harmoniekostuums komen elkaar tegen in de
muziekkiosk in het park. Ze zouden met hun harmonieën samen spelen om het feest
voor de koning op te luisteren. Maar de rest is het vergeten, had geen zin, geen tijd, is
gestopt, instrument kapot etc. Wie ze ook bellen, niemand komt.
Zo zitten ze met elkaar opgescheept en een heel publiek met kinderen die voor het
feest van de koning zijn gekomen. Ze doen een poging om samen te spelen, maar
omdat ze van verschillende harmonieën zijn kloppen de partijen niet, missen ze een
dirigent (hulp van publiek) en praten ze te veel en door elkaar.
Uiteindelijk komen ze erachter dat ze geen woorden nodig hebben om samen muziek
te kunnen maken, als ze maar goed naar elkaar luisteren. En zo lukt het met hulp van
het publiek om de koning toch een mooie verjaardag te bezorgen en duurt het feest
tot in de kleine uurtjes in perfecte harmonie.
In deze voorstelling ontwikkelt de leerling zich als publiek.

VOORSTELLING
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•••• AANBOD 6 t/m 8 JAAR
Cinderella - iets met een schoentje Discipline: 			Dans
Locatie: 			
Theater de Bussel
Beschikbaar: 			9x
Speeldata: 			
25 februari 2021, middag voorstelling
Gezelschap: 			
De Stilte
Een eenvoudig verhaal met een triest begin en een gelukkig einde.
Helaas is voor deze voorstelling een regisseuse aangetrokken die er niet veel van
begrijpt. Het valt ook niet mee. Hoe kun je met twee dansers alle rollen laten zien:
vader, Cinderella, stiefzusters, stiefmoeder, de goede fee, de prins..?
Om de voorstelling goed te laten verlopen, besluit de regisseuse bij het optreden
te blijven en zelf de stiefmoeder en de goede fee te spelen. Ze zorgt ook voor alle
spullen. Een muiltje, een kist, kleren, een bezem, een schoorsteen, een koets en een
klok komen bekend voor. Maar wat moet je met een pompoen, muizen en ratten in
een theater?
De regisseuse heeft veel om over na te denken. Dat kan als de piano klinkt en de
dansers dansen.
Ze wordt geslingerd van triest naar vrolijk, van boos naar onzeker, verward, gekwetst
en ontroerd. Het valt niet mee alle emoties te verwerken en ondertussen de dansers
en de musici te vertellen wat ze moeten doen. Ze gaat steeds meer twijfelen aan de
afloop. Zij kent het verhaal niet meer… Wie helpt haar verder?
In deze voorstelling ontwikkelt de leerling zich als publiek.
Even kijken? klik hier

foto: Hans Gerritsen
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•••• AANBOD 6 t/m 8 JAAR
De nacht van Merel
Discipline: 			
Beeldende kunst en theater
Locatie: 			
Museum de Pont
Beschikbaar: 			6x
Geplande data: 		
Op aanvraag
Via: 				Depot C
Max. aantal leerlingen: 30
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 theater workshop 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.
Met dit bezoek ontwikkelt de leerling zich als deelnemer.
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•••• Leeftijd 8 t/m 9 JAAR
Broer -Broer is vooral leuk als je het goed kan!Discipline: 			Muziek
Locatie: 			
Chassé theater | inclusief busvervoer
Beschikbaar: 			11x
Speeldata: 			
31 mei 2021
Gezelschap: 			
Philharmonie Zuid-Nederland
Alles wat je normaal niet hoort te doen tijdens een klassiek concert mag nu juist wel!
Opstaan om de Yell te doen, een swingende bodypercussie uit te voeren, te dansen
en te zingen. Stilzitten gaat niet, je móét wel meedoen bij de muzikale voorstelling
BROER.
Een voorstelling over de tweelingbroers Ketim en Raban die door hun hartenklop
eeuwig met elkaar verbonden lijken, maar tegelijkertijd van elkaar verschillen als dag
en nacht. Zeker als ze ruzie hebben. Ketim noemt Raban een sufferd, Raban vindt
Ketim juist slim en geslepen. De een wil vergeven, de ander weet van geen wijken.
Worden ze uiteindelijk toch nog beste broers? Gaan ze hun gezamenlijke hartenklop
weer voelen? Ontdek het verhaal achter deze broers 4ever tijdens het concert, als je
denkt dat je het begrepen hebt blijkt het toch net even anders te zijn.
Aan de oplossing leveren de leerlingen een actieve muzikale bijdrage. Die is
gemakkelijk voor te bereiden met het digitale lesmateriaal. De thematiek van het
verhaal vormt de aanleiding voor een gesprek in de klas over ruzie maken en weer
goed maken, over karaktereigenschappen en over het herkennen van emoties bij de
ander.
Meedoen is plezierig en vooral leuk als je het goed kan! Voorbereiding in de klas
is daarom noodzakelijk. Dat is gemakkelijk voor te bereiden met het digitale
lesmateriaal.
In deze voorstelling ontwikkelt de leerling zich als publiek.
Even kijken? Klik hier

VOORSTELLING
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•••• AANBOD 8 t/m 9 JAAR
Mijn Plek in Beeld
Discipline: 			Fotografie
Locatie: 			
Op school
Duur: 				Meerdaags project
Beschikbaar voor: 		
12 x
Geplande data: 		
Januari tot en met mei 2021
					(winnaars expositie na meivakantie 2021)
Via: 				h19 Centrum voor de kunsten
In deze serie lessen zullen de kinderen aan de slag gaan met fotografie. De lessen
zullen starten met een kort gesprek over fotografie. Wat doet een fotograaf? Daarrna
zullen we foto’s gaan bekijken, wat vinden we mooi en waarom?
Het doel van dit project is dat de leerlingen aan de slag gaan met plekken, die zij
bijzonder vinden, binnen de stad waarin ze wonen. Als eerste opdracht zullen we
dan ook beginnen met mooie plekken in de klas. Kan je in het klaslokaal iets moois
vinden om te fotograferen?
En waarom vind je dat dan mooi? Vervolgens trekken de kinderen met dit
fotografisch oog hun eigen wereld in en leren hun eigen plek in beeld te brengen en
daarover te vertellen en praten met elkaar. Na de laatste les wordt er per klas een
winnaar gekozen. Zijn of haar foto wordt tentoongesteld in de winnaars expositie op
h19 Centrum voor de kunsten. Op deze wijze zullen zij anders naar hun omgeving
gaan kijken, door een fotografisch oog.
In dit project ontwikkelt de leerling zich als maker.

PROJECT
8

•••• AANBOD 8 t/m 9 JAAR
Jet & Jan

PROJECT

Discipline: 			Erfgoed
Locatie: 			
Museum Oud Oosterhout
Beschikbaar: 			10x
Geplande data: 		
Op aanvraag
Via: 				
Via Erfgoed Brabant
Max. aantal leerlingen: 32

In dit project gaan de leerlingen in hun eigen woonplaats honderd jaar terug in de
tijd.
Samen Jet & Jan, broer en zus, 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 Oosterhout of een van de kerkdorpen.
Het voorleesverhaal speelt zich daar af en aan de hand van 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 & Jan.
Na twee lessen in de klas, brengen de kinderen een bezoek aan het Museum Oud
Oosterhout en gaan daar zelf aan de slag. Ze gaan werken met voorwerpen uit die tijd.
Denk aan: zelf zeep kloppen en de was doen op een wasbord, koffie malen, schrijven
met een griffel op een leitje, wegen en oude spellen spelen, zoals bikkelen, hoepelen,
kegelen e.d.
Tot slot wordt een derde afsluitende les op school gegeven.
In dit project ontwikkelt de leerling zich als deelnemer.
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•••• AANBOD 8 t/m 10 JAAR
De Actiegroep
Discipline: 			
Theater en Beeldende kunst
Locatie: 			
Op school
Duur: 				
1 schooldag, 1 groep per dag
Beschikbaar: 			5x
Geplande data: 		
Najaar 2020
Gezelschap: 			
Theater Artemis
Heb jij ideeën voor een beter kinderleven? Droom je van een mooiere wereld? Heb je
wensen, klachten en dromen én wil je dat de wereld dat weet? Het is niet braaf, wel
vol bevlogenheid. Het samen opkomen voor een doel, daar kan je niet vroeg genoeg
mee beginnen.
Onder het motto ‘actievoeren is kunst’ mag je al je eigen-wijs-heid in de strijd gooien
om jouw ideeën, en dat van de andere kinderen in de groep, een podium te geven.
Vind je het leuk om je stem te verheffen?
Of om spandoeken te knutselen en grote dingen te bouwen? Ondersteund door een
beeldend kunstenaar en een theaterdocent van Theater Artemis werk je toe naar een
multidisciplinaire actie: de straat op... ACTIE!!!
In dit project ontwikkelt de leerling zich als maker.
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•••• AANBOD 10+ JAAR
De Kantelaar
Discipline: 			Theater
Locatie: 			
Op locatie (volgt)
Beschikbaar: 			19x
Speeldata: 			
20 februari - 5 maart 2021
Gezelschap: 			
Schippers & van Gucht
Max. aantal leerlingen: 70
Je weet 1 ding zeker: er klopt iets niet.
Er komt een gevoel in je op dat je nog niet eerder hebt gehad. En het is een heel zeker
gevoel. Heel duidelijk. En het houdt ook aan. Waarom moet ik van alles? Waarom is
het zo zeker dat ik precies zo ga worden als alle andere mensen? Je gaat met de kop
in de wind. Op zoek naar zuurstof. Naar dat andere.
Ga op reis met Eva.
Op een dag zegt Eva tegen haar ouders dat ze op haar kamer blijft. Vanuit daar gaat
ze de wereld verkennen en kijken wat belangrijk en onbelangrijk is. Zonder invloed
van buitenaf. Zelf uitzoeken. Ze noemen haar eerst eigenwijs. Dan vinden ze haar
raar. En uiteindelijk laten ze Eva met rust. En dan… dan kan het grote denken en
zoeken beginnen! Linksom of rechtsom, met welke blik je ook kijkt en hoe je de
wereld ook op zijn kop zet: kun je het perspectief keren?
In een houten bouwwerk met schommels aan de buitenkant, ergens op locatie,
worden we door Eva welkom geheten.
Pas op: De Kantelaar is niet geschikt voor onbuigzame geesten en betweters
met risico-mijdend gedrag!
In deze voorstelling ontwikkelt de leerling zich als publiek.
Even kijken? Klik hier
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•••• AANBOD 10+ JAAR
Drums & Samples
Discipline: 			
Interactief theater | Muziek
Locatie: 			
h19 Centrum voor de kunsten
Duur: 				60 minuten
Beschikbaar : 		
10x
Geplande data: 		
2 en 3 november 2020
Via: 				Buro Bannink
Max. aantal leerlingen: 45
Tijdens ‘Drums & Samples’ wordt alles in een high-tech cocktailshaker gegooid en
ontstaat er een interactief en leerzaam feest. Voor je het weet sta je tijdens deze
geweldige swingende workout je eigen samples in te zingen!
Roffelende drumritmes, body percussie en beatboxing mixen met samples van
kippengekakel en gestamp of geklap van het publiek?
Roël Calister neemt de leerlingen een uur lang mee op een muzikale reis waarin
muzieksamples en drums de hoofdrol spelen.
Hij laat zien hoe het combineren van moderne technologie en live gespeelde muziek
in zijn werk gaat. Er wordt gebruik gemaakt van muzieksoftware, samples, loops en
effecten die gecombineerd worden met live gespeelde percussie. Tijdens het concert
krijgen leerlingen de kans om zelf samples in te zingen of te spelen. Vanuit de
gespeelde ritmes wordt gezamenlijk een song opgebouwd in combinatie met de, op
de computer gecreëerde, loops.
Na het concert hebben de leerlingen een goed idee hoe ze computers kunnen
gebruiken bij het maken van muziek en weten ze dat dit ook op een gewone
computer thuis mogelijk is. Ook krijgen ze inzicht in wat op de achtergrond van grote
popconcerten aan muziektechnologie meespeelt.
In dit project ontwikkelt de leerling zich als deelnemer.
Even kijken? Klik hier
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•••• AANBOD 10+ JAAR
BredaPhoto on tour -deze foto’s leven!Discipline: 			Fotografie
Locatie: 			
Op school
Duur: 				1 week
Beschikbaar: 			
8x
Geplande data: 		
vanaf januari 2021
Via: 				BredaPhoto
Vandaag de dag worden we overspoeld met fotografische beelden. Vaak zijn ze snel
gemaakt en worden ze maar vluchtig bekeken. Maar een foto is niet altijd alleen
maar een plaatje. De fotograaf heeft altijd een bedoeling met zijn beelden, wil er een
verhaal mee vertellen, iets duidelijk maken. Deze keuzes leiden ertoe dat de beelden
een bepaalde emotie oproepen bij de kijker, bijvoorbeeld verbazing, bewondering,
hoop, schaamte, liefde, jaloezie. Kortom de foto’s leven!
Wil jij met je klas op expeditie naar BredaPhoto Festival? De expeditie laat je
kennismaken met fotografen vanuit de hele wereld. Hoe? Jouw groep gaat in vier
lessen van ongeveer 35 minuten actief aan de slag met spannende, emotionele en
verbazingwekkende foto’s. De basis bestaat uit een mobiele tentoonstelling die
BredaPhoto naar jouw school brengt.
Op deze expeditie worden de kinderen gestimuleerd en geïnspireerd om zelf op
onderzoek te gaan en hierover met elkaar in gesprek te gaan.
In dit project ontwikkelt de leerling zich als maker.

PROJECT
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••• BESTELLEN
Bestellen van voorstellingen en projecten kan op twee manieren:
1. Door het invullen van het online inschrijfformulier op de website
2. Door het invullen van het inschrijfformulier op de volgende pagina.
Ingevulde formulieren mogen ingeleverd worden op 22 juni vanaf 12 uur.
De inschrijving sluit op 6 juli om 17.00 uur.

Twijfels, vragen of ideeën? Neem dan gerust contact met ons op
via educatie@h19.nl.
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••• INSCHRIJFFORMULIER
Bovenschoolse projecten
Naam school:
Naam icc-er:
Datum vandaag:
Optie 1

Naam project/voorstelling:
Datum project:
Discipline:

Optie 2

Naam project/voorstelling:
Datum project:
Discipline:
O 4 t|m 6 jaar

O 4 t|m 8 jaar

O 8 t|m 10 jaar

O 10+ jaar

O 6 t|m 8 jaar

O 8 t|m 9 jaar

Totaal deelnemende groepen:
Bij project op school: O Genoeg ruimte op school

O Alternatieve locatie

Naam leerkracht(en)
1.
2.
Email leerkracht(en)
1.
2.

schrijf in!
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