
 

 
Onderwerp: De Kantelaar 

 

Beste leerkracht van groep 7 en 8, 

Kun jij het perspectief keren? 

De Kantelaar is een voorstelling voor iedereen. Want iedereen realiseert zich op een dag dat er iets 

niet klopt en dat het anders moet. De Kantelaar is een theatrale installatie van Schippers&VanGucht 

die je doet schommelen om je gedachten de vrije loop te laten. Aangevuld met de rondzwierende 

gedachtenkronkels van Hans Sibbel. Linksom of rechtsom, met welke blik je ook kijkt en hoe je de 

wereld ook op zijn kop zet: kun je het perspectief keren? 

 

De Kantelaar is een voorstelling die je uitnodigt om samen, op een veilige manier, een onderwerp te 

verkennen. Dat maakt dat je jezelf, de ander en je plek in de wereld kan verkennen. Dat is eigenlijk 

wat je Eva in De Kantelaar ziet doen. En wat jezelf betreft: wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf. 

Daardoor leer je niet alleen jezelf beter kennen, maar ook de ander die iets anders is opgevallen. 

Door deze perspectieven uit te wisselen vergroten we onze wereld en ontstaat er begrip voor elkaar.  

Voorstelling 

Dit voorjaar ga je met je groep naar De Kantelaar. 

Een voorstelling over Eva die op een dag tegen 

haar ouders zegt dat ze op haar kamer blijft. Om 

van daaruit zelf, zonder invloed van buitenaf, de 

wereld te gaan verkennen. En te bekijken wat 

belangrijk en onbelangrijk is. Ze wil eerst 

uitvinden wat ze zelf allemaal voelt, wil en vindt 

van dingen. Voordat ze van alles moet en zal van 

anderen. Want dat kan altijd nog, toch? 

Eerst noemen ze haar eigenwijs, dan vinden ze 

haar raar en uiteindelijk laten ze Eva met rust. En 

dan… dan kan het denken en zoeken beginnen! 

Voorbereiding: Inspiratiebijeenkomst voor leerkrachten 

Om jou en daarmee de leerlingen goed voor te bereiden op deze eigenzinnige voorstelling hebben 

we een inspiratiebijeenkomst voor leerkrachten georganiseerd. Theatermaker Jellie Schippers zal je 

tijdens deze bijeenkomst op inspirerende wijze meenemen in haar creatieve proces dat uiteindelijk 

‘De Kantelaar’ werd. Ben je nog niet ingeschreven voor deze bijeenkomst? Aanmelden kan tot 25 

maart, via bovenstaande link. De voorstelling vindt plaats in een soort container en kan heel 

indrukwekkend zijn. Zijn er speciale omstandigheden in je klas? Laat het de publieksbegeleider vooraf 

weten. Diegene houdt de deelnemers nauwlettend in de gaten tijdens de voorstelling en wil graag 

weten als er ‘speciale’ reacties te verwachten zijn. Zodat diegene daar juist op kan reageren. 

  

https://www.cultuurkade.nl/aanbod/971/de-kantelaar-inspiratiebijeenkomst-voor-lkr-1


 

 
 

Workshop:  

Welke kantelmomenten heb jij zelf in je leven gehad?  

Met dit thema komt een workshopdocent naar je klas toe om samen met de leerlingen een podcast 

te maken over dit thema van de voorstelling. De planning staat hier. Bij de meeste scholen vindt deze 

workshop voorafgaand aan de voorstelling plaats, maar kan ook heel goed als verwerking na afloop 

plaatsvinden. 

Ouders/verzorgers 

Cultuurkade is dit schooljaar gestart met het maken van zogenaamde ‘ouderbrieven’. Je krijgt die 

toegestuurd samen met het lesmateriaal en de praktische informatie. We hopen dat je deze brief 

door wilt sturen, zodat de leerlingen na de voorstelling ook thuis in gesprek gaan over wat ze hebben 

gezien en hebben beleefd.  

Leerkrachtenvoorstelling 

Wil je zelf in alle rust de voorstelling alvast een keer beleven? Met een collega of een collega tippen? 

Een kans om gewoon als jezelf de voorstelling bij te wonen; met je eigen blik, gedachten en 

gevoelens. Zonder dat je 'aan' staat voor je leerlingen of alert bent op wat er in de zaal gebeurt .Je 

bent van harte welkom, na aanmelding, bij De Kantelaar (voor leerkrachten) op maandag 11 april om 

15.45u bij Mariëndael in Sint-Oedenrode. 

 

We wensen jullie een mooie Kantelaar-ervaring toe. 

Het team van Cultuurkade 

https://www.cultuurkade.nl/aanbod/972/de-kantelaar-workshops-2/planning
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/990/de-kantelaar-voor-leerkrachten

