
 

 

Cultuurkade brengt cultuuronderwijs naar de klas, van de kleuters tot de eindexamens. Samen met partners, 

cultuuraanbieders, gemeente en onderwijs zorgen we voor verrassende en leerzame programma’s waarmee 

we duizenden leerlingen in Meierijstad elk jaar weer inspireren. 

Beste ouder, verzorger van leerlingen groep 7 en 8, 

Binnenkort gaat je kind naar een bijzondere en eigenzinnige voorstelling toe: ‘De Kantelaar’ en 

daarbij hoort ook een workshop in de klas.  

In de voorstelling: De Kantelaar ontmoeten we het personage 

Eva. Ze heeft zich teruggetrokken op zolder en wij bezoeken 

haar daar. Ze heeft behoefte aan een plek voor zichzelf, want 

ze wil goed en rustig kunnen nadenken. Eva wil namelijk niet 

zomaar doen en denken zoals de anderen, gewoon omdat 

iedereen dat doet. Liever denkt Eva zelf na om tot conclusies 

te komen. Ze heeft dus besloten om eerst uit te zoeken wat ze 

zelf wil, voordat ze met iedereen mee gaat doen. Eva denkt, 

zoekt, twijfelt en deelt deze verrassende stroom aan 

gedachten met ons in De Kantelaar. 

Workshop: Gekoppeld aan de voorstelling geeft Schippers&VanGucht de workshop Podcast EVA op 

school. In deze workshop beluisteren de leerlingen een podcast waarin het personage Eva hen 

uitnodigt om eigen twijfels te delen. Deze kunnen klein zijn, of groot. Iedereen heeft al eens 

getwijfeld in het leven. De leerlingen kunnen hun twijfel vrijblijvend individueel inspreken. 

Schippers&VanGucht verzamelt het audiomateriaal anoniem om het vertrouwen van de kinderen 

niet te beschadigen, want ondanks hun jonge leeftijd zitten sommige kinderen met grote vragen. 

Samen napraten: Natuurlijk is het fijn om met je kind na te praten over de voorstelling en de 

workshop. Maar herken je dat? Je vraagt nieuwsgierig: Hoe was het? En dan krijg je ‘leuk of stom’ als 

antwoord en weet je nog niks. We willen je daar graag bij helpen en hebben daarom een paar vragen 

om je kind aan het praten te krijgen op een rijtje gezet. 

1. Wat vond je een bijzonder moment in de voorstelling? 
2. Hoe denk je dat ik het zou vinden? 
3. Hoe zou je Eva omschrijven? 
4. Twijfel je wel eens? 
5. Ben je al eens van mening veranderd? Waarover en waarom?  
6. Eva zegt “een ander denkt gewoon anders”, herken je dat? 

Vaak komt er dan vanzelf meer, omdat zo het begin van het gesprek al is gemaakt.  
Wil je meer weten over deze voorstelling, klik dan door naar de website van Cultuurkade voor meer 
informatie, een trailer en foto’s. (of type deze link over: 
https://www.cultuurkade.nl/aanbod/973/de-kantelaar-voorstelling-3) 
 

Waarom een bijzondere theatervoorstelling tijdens schooltijd?  
Kunst & cultuur op school heeft grote invloed op de ontwikkeling van kinderen. Culturele activiteiten 
dragen bij aan het vormen van je persoonlijkheid. Kinderen leren allerlei vaardigheden door kunst- 
en cultuuronderwijs zoals observeren, een mening vormen, ontdekken wat je mooi vindt of juist niet, 
ervaringen uitwisselen en begrip voor elkaar hebben. Wie naar kunst kijkt, kijkt naar zichzelf, je leert 
jezelf er beter door kennen. 
 
We hopen dat je kind terugkijkt op een bijzondere ervaring.  
Met vriendelijke groeten,  
Het team van Cultuurkade  
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