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 Hadasssa - Ster van Perzië                      groep 5-8        

 De droom van de Koning                         groep 1-4                  

 Het nieuws van gisteren                             groep 4-6

 Het mysterie van Museum Mauzz  5+/ groep 3-6

Geschiedenis - En toen? 

 30 september t/m 11 oktober 2020

 Ollie Trollie en de Snorren Trollen      groep 1-4                  
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Hadassa - Ster van Perzië

Hadassa - Ster van Perzië
mogen zeggen wat je denkt en mogen zijn wie je bent 

De koning van Meden en Perzen zoekt een nieuwe bruid. 
Soldaten plunderen de straten in de stad om de mooiste meisjes 
te vinden. Ook Hadassa, het nichtje van de poortwachter, wordt 
meegenomen. In het paleis wordt ze opgeleid door Hegai, de 
hofkleermaker en stylist. Hadassa wordt nog mooier dan ze al 
is en de koning kroont haar tot nieuwe koningin. Maar dan is er 
nog Haman, de eerste minister. Een ijdele kwast, die een nieuwe 
wet heeft laten maken, waarin staat dat alle poortwachters 
moeten buigen voor hem – de grote Haman. De oom van 
Hadassa weigert dit en Haman wordt zo woest dat hij hem wil 
doden. Met gevaar voor eigen leven probeert Hadassa haar oom 
te redden van een wisse dood. 

75 jaar vrijheid 
Het verhaal is een eigen hedendaagse bewerking van het 
verhaal van Esther dat nog steeds van alle tijden is en gaat over 
de moed om te zeggen wat je denkt en te zijn wie je bent. 

Kinderboekenweek 2020 
In vrijwel alle geschiedenismethodes wordt de Tweede 
Wereldoorlog behandeld. De verteltheatervoorstelling Hadassa 
- Ster van Perzië gaat over de onderdrukking van het Joodse 
volk en past uitstekend bij het thema van de Kinderboekenweek 
2020. Ook kan naar aanleiding van de voorstelling gesproken 
over de geschiedenis van het Perzische Rijk, het huidige Iran.  
 

Trailer 
www.youtube.com/watch?v=rz6iaJ15nmk 

Lesbrief  
Er wordt een lesbrief gemaakt bij deze voorstelling. 

Gegevens 
theatergezelschap Theater De Winter  
verteller   John de Winter 
doelgroep onderwijs groep 5 t/m 8 
tijdsduur   45 minuten 
speelvlak  B 5m x D 4m x H 2,5m 
max. aantal publiek SV 100  
opbouwtijd  90 minuten 
afbouwtijd   30 minuten
verduistering onderwijs nee, wordt gespeeld bij zaallicht  
techniek   eigen geluid beschikbaar  

Kosten onderwijs
€ 450 (1x), € 800 (2x), € 1150 (3x)
bij voorstellingen op dezelfde datum en locatie

Dit is exclusief: reiskosten € 0,30 per km (Rotterdam) met een 
minimum van € 60,00 (bushuur), parkeerkosten en 9% BTW.

        groep 5 t/m 8 
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Het nieuws van gisteren         groep 4 t/m 6

Het nieuws van gisteren
op een unieke manier komt onze geschiedenis tot leven 

Door een ongelukje wordt het nieuws van gisteren opeens 
het nieuws van vandaag. Nieuwslezeres Irene is de wanhoop 
nabij als zij geconfronteerd wordt met ridders op de snelweg, 
Napoleon Bonaparte die haar het hof wil maken en een 
reusachtige dinosaurus met scherpe tanden. Zij doet haar 
best om het nieuws weer op orde te krijgen. Maar willen de 
historische figuren de moderne tijd nog wel verlaten?
 

Decor
In Het nieuws van gisteren brengt Laros & De Jong 
Beeldmakerij pop up, projectie en figurentheater op ludieke 
wijze samen. In een decor van een grote tv-studio wordt de 
geschiedenis tot leven gewekt, waarbij gespeeld wordt met de 
perceptie van schaal en tijd.

Kinderboekenweek 2020 
De voorstelling sluit perfect aan bij het thema van de 
Kinderboekenweek 2020 ‘Geschiedenis. En toen?’
 

Trailer 
www.youtube.com/watch?v=wIM2OZmXpOw

Lesbrief 
Download op: www.dereustotaal.nl/Het-nieuws-van-gisteren

Gegevens  
theatergezelschap Laros & De Jong Beeldmakerij
uitvoering  Irene Laros, Willem Jan de Jong 
doelgroep onderwijs groep 4 t/m 6
tijdsduur   45 minuten 
speelvlak  B 5 m x D 4 m x H 3 meter  
max. aantal publiek SV 100-120 
opbouwtijd  2,5 uur   
afbouwtijd  1,5 uur
verduistering  ja 
techniek   eigen licht en geluid beschikbaar 

Kosten onderwijs
€ 550,00 (1x), € 950,00 (2x) en € 1350,00 (3x)  
bij voorstellingen op dezelfde datum en locatie.  

Dit is exclusief: reiskosten € 0,30 per km (Oud-Vossemeer),   
parkeerkosten en 9% BTW. 
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De droom van de Koning

De droom van de Koning

En toen ... Koning Craquelé bijna 100 jaar werd, vond hij dat het 
genoeg was.
Iemand moest zijn plaats innemen en koning worden.
Iedereen - de freule, de maarschalk, de minister president, ja 
zelfs de lakei - dacht dat hij de nieuwe koning kon worden. Maar 
niemand had recht op de troon.

Koning Craquelé had nog één wens: hij wilde weten wat het 
mooiste was op de hele wereld.
Hij riep al zijn onderdanen tezamen en zei: Wie mij het mooiste 
ter wereld kan brengen, zal koning worden!
Iedereen ging meteen op zoek, maar niemand vond het 
allermooiste.
Toen besloot Koning Craquelé om zelf op zoek te gaan.

‘De droom van de Koning’ is een verrassende voorstelling met 
aansprekende figuren, gemaakt en gespeeld door acteur en 
poppenspeler Remco Raessen. 
 

Kinderboekenweek 2020 

Tijdens de Kinderboekenweek 2020 gaan we terug in de tijd. Met 
de voorstelling ‘De droom van de Koning’ komt de geschiedenis 
tot leven en wordt de wereld van vroeger tastbaar.
Verplaats je in de tijd en ga terug naar het hof van Koning 
Craquelé.
Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden te ontdekken.

Lesbrief  
 
Er wordt een lesbrief gemaakt bij deze nieuwe voorstelling. 
Deze zal tijdig beschikbaar zijn. 

Gegevens 
 
theatergezelschap Remco Theater-Kunst
speler   Remco Raessen 
doelgroep onderwijs groep 1 t/m 4 
duur   50 minuten 
speelvlak  B 5m x D 4m x H 2,4m 
max. aantal publiek SV 100 -120 
opbouwtijd  2,5 uur 
afbouwtijd   1-1,5 uur 
verduistering  ja   
techniek   eigen licht en geluid beschikbaar 
 

Kosten onderwijs
 
€ 450 (1x), € 800 (2x), € 1150 (3x)
bij voorstellingen op dezelfde datum en locatie

Dit is exclusief: reiskosten € 0,30 per km (Dongen),   
parkeerkosten en 9% BTW.

        groep 1 t/m 4
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Ollie Trollie en de Snorren Trollen

Ollie Trollie en de Snorren Trollen

In het Land van Heuvels en Dalen zijn Snorren Trollen gekomen. 
Zij pesten de dieren en de andere trollen, ook Ollie en oma Hillie 
Trol. 

Ollie’s opa Bollie Trol woont diep onder de grond en is uitvinder. 
Lukt het Ollie om bij zijn opa te geraken? En zou opa iets kunnen 
maken om de Snorren Trollen weg te jagen?

Charlotte de Lange neemt haar publiek mee in een nieuw 
grappig en spannend verhaal over Ollie Trollie. Over jonge en 
oude helden, ondergronds gaan, uitvinden en vriendschap.

Met vertrouwde en nieuwe karakters.
 

Kinderboekenweek 2020
 
Charlotte de Lange geeft haar jonge publiek een kijkje in het 
verzet: ondergronds gaan, het over en weer brengen van 
boodschappen en heldenmoed. Het verhaal is een metafoor 
voor de Tweede Wereldoorlog. De link hiermee ligt onder de 
oppervlakte en is herkenbaar voor volwassenen.  
Leerkrachten kunnen deze aanknopingspunten desgewenst 
gebruiken om hier met leerlingen op hun eigen niveau verder 
over te praten. De lesbrief geeft hiervoor enkele ideeën.     

Lesbrief  
 
Er wordt een lesbrief gemaakt bij deze nieuwe voorstelling. 
Deze zal tijdig beschikbaar zijn. 

  
 
 

Gegevens 
 
theatergezelschap De Vliegende Koffer Poppentheater
speler   Charlotte de Lange 
doelgroep onderwijs groep 1 t/m 4 
duur   45 minuten 
speelvlak  B 4m x D 3m x H 2,5m 
max. aantal publiek SV 100 -120 
opbouwtijd  2,5 uur 
afbouwtijd   1-1,5 uur 
verduistering  ja   
techniek   eigen licht en geluid beschikbaar 
 

Kosten onderwijs
 
€ 450 (1x), € 800 (2x), € 1150 (3x)
bij voorstellingen op dezelfde datum en locatie

Dit is exclusief: reiskosten € 0,30 per km (Den Bosch),   
parkeerkosten en 9% BTW.

     groep 1 t/m 4
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Het mysterie van Museum Mauzz     groep 3 t/m 6

Het mysterie van Museum Mauzz 
schilderijen van vroeger komen tot leven 

Alle schilderijen komen tot leven in Museum Mauzz, waar 
Jimmy verdwenen is. Als Eva hem zoekt ontdekt ze dat de 
levende schilderijen en beelden ieder hun eigen verhaal in zich 
hebben. Lukt het haar om Jimmy uit handen te krijgen van de 
levende kunststukken?  

Kinderboekenweek 2020 
Schilders van vroeger en hun schilderijen komen tot leven. 
Het publiek ervaart dat het leuk en spannend is om naar een 
museum te gaan en dingen van vroeger te bekijken. Door te 
kijken naar kunst en kunst te beleven leer je de geschiedenis  
kennen.  

Trailer 
www.youtube.com/watch?v=F7L3YmlhFEM

Lesbrief 
Download op:  
www.dereustotaal.nl/Het-mysterie-van-Museum-Mauzz 
 

Speciaal Onderwijs  
Deze voorstelling is ook geschikt voor leerlingen in het Speciaal 
Onderwijs. Vanwege die geschiktheid heeft Theater KwadraaT 
voor de voorstelling subsidie ontvangen.   

Gegevens   
theatergezelschap Theater Kwadraat 
spelers   Joelle Bolleurs, Annette Albers
doelgroep onderwijs groep 3 t/m 6
tijdsduur   50 minuten 
speelvlak   B 6 m x D 5m x H 2,2 meter  
max. aantal publiek SV 100-120
opbouwtijd  2,5 uur   
afbouwtijd  1,5 uur
verduistering  ja
techniek   eigen licht en geluid beschikbaar 

Kosten onderwijs
€ 550,00 (1x), € 950,00 (2x) en € 1350,00 (3x)  
voor voorstellingen op dezelfde datum en locatie.  

Dit is exclusief reiskosten ad € 0,40 per km (6881 Velp),  
parkeerkosten en 9% BTW.  


