
 

 

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 5 en 6, 

 

Binnenkort gaat je kind naar een bijzondere en eigenzinnige voorstelling toe: ‘Oor/Sprong’ in de 

Lambertuskerk in Veghel.   

Praktische informatie: 

De voorstelling vindt plaats in de winter in de Lambertuskerk, de verwarming zal aangezet worden, 

maar in verband met de huidige gasprijzen, zal dat niet zo hoog zijn. Zorg er daarom voor dat uw kind 

lekker warme kleding draagt, de leerlingen zitten toch een klein uur stil te kijken. De leerlingen 

mogen hun jas aanhouden tijdens de voorstelling.  

Over de voorstelling 
Oor/Sprong is een voorstelling waarin middeleeuwse zang en moderne dans samen een geheel 
vormen. Deze totaal verschillende disciplines behouden wel hun eigen identiteit. In de historische 
omgeving van de Lambertuskerk maakt de voorstellen een verbinding van het verleden naar het 
heden en het actuele maatschappelijke thema diversiteit. De voorstelling vraagt om een open blik. 
Het mag schuren en vraagtekens oproepen. Iedereen kan iets anders zien en dat is oké. 

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. Welk verhaal werd er volgens jou verbeeld? 
3. Hoe denk je dat ik het zou vinden? 
4. Kun je iets voordoen uit de voorstelling 

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/1013/oor-sprong  

Waarom een bijzondere theatervoorstelling tijdens schooltijd?  
Cultuurkade heeft voor deze voorstelling gekozen omdat het een brede kennismaking met live 
dans en muziek is.  
De voorstelling legt een link naar het thema diversiteit: We mogen anders zijn, we mogen 
verschillend zijn. En omdat we verschillend zijn, is het leven niet saai en voorspelbaar. Verschillende 
zangers, verschillende dansers en een harpist laten horen en zien dat we juist door de verschillen iets 
moois op kunnen bouwen. Dat we anders zijn, betekent niet dat we niet bij elkaar horen. 
 
 
We hopen dat je kind terugkijkt op een bijzondere ervaring.  
Met vriendelijke groeten,  
Het team van Cultuurkade  
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