
kerstvakantie 
24 december t/m 8 januari

#moderne dans #4-luik 
#choreografieen geinspireerd 
op water: symboliseert 
stroming, gevoel, verbeelding 
en emoties | online filmpjes over 
maakproces | DigiDansDate: 
online dansles met live danser

wo 21 september 2022 | 20.00 uur | Dans | met inleiding | 14+ | 
vmbo, havo & vwo | CJP €27,50 R1, €22,50 R2, €17,50 R3

Introdans
Aqua

#teksttoneel #nav roman Strijd en metamorfose van een vrouw 
#jonge Franse queer schrijver Édouard Louis #90 minuten | video 
over maakproces

Internationaal Theater 
Amsterdam
Gevechten en 
metamorfosen 
van een vrouw

wo 28 & do 29 september 2022 | 20.30 uur | Toneel | 
16+ | vwo | CJP €24 

#moderne dans #live muziek #duet operazangeres en danseres 
#migrant in identiteitscrisis op zoek naar plaats in het leven
STROOM voorstelling met nagesprek

DJOJOKARSO | LIBI
LENTE/22/K.

vr 30 september 2022 | 20.30 uur | Dans | 15+ | havo & vwo | €15

#break dance #vier losse 
hoofdstukken en video in 
intieme setting #4 dansers 
ontcijferen de betekenis 
achter een getal
interactieve lesbrief | 
workshops op maat

The Ruggeds
Decypher

#moderne dans #live klassiek strijkkwartet Beethoven 
#geluidstechnologie #voormalige dansers NDT

Amos Ben-Tal | FFprojects
PART

di 18 oktober 2022 | 20.30 uur | Dans | 15+ | 
Kunst Dans | CJP €20

#teksttoneel #nav boek bananangeneratie Pete Wu #theatraal 
portret van de Oost-Aziatische Nederlander
STROOM voorstelling met nagesprek

Toneelgroep Oostpool
De Bananengeneratie

do 20 oktober 2022 | 20.30 uur | Toneel | 15+ | 
havo & vwo | €15

#danstheater #medley van breakdance, fysieke komedie, 
live muziek, film, bizarre humor #bekend van Motors 
#’jiskefet’ van urban dans #controle vasthouden en 
verliezen #70 minuten (ovb)
STROOM voorstelling met nagesprek | workshop rondom 
voorstelling

Maas Theater en Dans | 
155 (eenvijfvijf)
Controle

vr 4 november 2022 | 20.30 uur | Dans | 12+ | 
vmbo, havo & vwo | €15

#interdisciplinaire performance #moderne dans X theater #intense, 
humorvolle en filmische danstaal #ethische vragen over de drang 
van de mensheid om eeuwig te leven #2021 dansprijs de Zwaan
STROOM voorstelling met nagesprek

Dunja Jocic
Het gras hier is groener

wo 2 november 2022 | 20.30 uur | Dans | 16+ | vwo | €15

#musical #Roald Dahl #willy wonka #kracht van verbeelding, 
dromen, altijd een kans op geluk #familievoorstelling

wo 9 & do 10 november 2022 | 19.30 uur | Musical | 5+ |
vmbo, havo & vwo | €44,50 R1, €39,50 R2, €34,50 R3

#teksttoneel #schandaalroman uit 1928 #seksuele normen die 
veranderen #tirade tegen de heteroseksuele norm

toneelgroep Amsterdam 
(voorheen De Warme Winkel)
Lady Chatterley’s Lover

do 10 & vr 11 november 2022 | 20.30 uur | Toneel | 
16+ | vwo | CJP €12,50

#moderne dans, ism Indiaas dansgezelschap #live muziek #wat is geluk
workshop dans; choreo aanleren | workshop theater nav thematiek | 
inleiding

Club Guy & Roni + Slagwerk 
Den Haag + Navdhara India 
Dance Theatre
Fortune

vr 11 november 2022 | 20.30 uur | Dans | 15+ |
havo & vwo | CJP €20

#teksttoneel #poëtisch, Vlaams, dialoog #over zorgrobot die 
menselijk contact moet vervangen #conversatie tussen een robot, 
een mens en het publiek #90 minuten
interview beschikbaar

Bruno Vanden Broecke en 
Valentijn Dhaenens | KVS
Jonathan

di 15 november 2022 | 20.30 uur | Toneel | 
16+ | havo & vwo | €26,50

#muziektheater #humor, songs, performances live DJ 
#fantastische wereld waar queerness de nieuwe norm is 
#identiteit, vrijheid, gender en fluïditeit
workshop hokjes denken en eigenheid bevragen |
STROOM voorstelling met nagesprek | HNT podcast 
aflevering over QUEER PLANET

HNTjong
QUEER PLANET

do 17 november 2022 | 
19.30 uur | Muziek-
theater | 14+ | vmbo, 
havo & vwo | €15

#experimenteel muziektheater #novelle Oroonoko #slavenverleden 
en hoe we daar op terugkijken #vriendschap #Surinaamse kawina, 
westerse 17e eeuwse hofmuziek en moderne elektronische beats 
workshop: machtsonderzoek via improvisatie-scenes en schrijven 
van kort verhaal. Kun je zomaar alles over iedereen schrijven? | 
nagesprekken met de makers

Orkater/De Nieuwkomers 
presenteert UMA
Oroonoko

vr 18 november 2022 | 20.30 uur | Muziektheater | 15+ |  
havo & vwo | CJP €12,50

#Broadway opera en musical van na 2e WO opera en musical na 
2e WO #jaren ’40 #gedateerde man-vrouw-verhoudingen #EN 
gezongen, NL en EN boventiteling 
backstage educatieprogramma tijdens montage week | inleiding

Opera Zuid
Lady in the Dark

di 22 november 2022 | 20.00 uur | Opera | 15+ | 
Kunst Muziek | CJP €37 R1, €32 R2, €27 R3

#beeldend theater, flarden tekst #radicale bewerking #poppen van 
opgezette dieren #natuur verzet zich tegen geweld van mens 
inleiding

#urban dans meets 
beeldend poppentheater 
#spanningsveld tussen 
mensen en goden #link 
naar animatie en comics 
cultuur, vol superhelden en 
bovennatuurlijke krachten
#60 minuten inleiding of 
nagesprek | workshop

Noord Nederlands Toneel
EXIT Macbeth

Duda Paiva Company 
& Illusionary Rockaz 
Company
Avatāra

wo 23 & do 24 november 2022 | 20.30 uur | Toneel | 
16+ | vwo | CJP €26,50

di 29 november 2022 | 20.30 uur | 14+ | 
vmbo, havo & vwo | €15

#moderne dans #drieluik over afscheid nemen #live muziek van 
Balletorkest NDT experience | inleiding

Nederlands Dans Theater
Now here, Now always

di 29 november 2022 | 20.00 uur | Dans | 15+ | havo & vwo | 
CJP €25,50 R1, €20,50 R2, €15,50 R3

#theatercollege #nav YouTube & VPRO #open en grappig over seks, 
taboes doorbreken #seks onzekerheden en ervaringen
YouTube | veel media artikelen achtergrond informatie

De Sekszusjes
Ongelikt

do 1 december 2022 | 
20.30 uur | Show | 12+ | 
vmbo, havo & vwo | €15

#hiphop & moderne dans #voorstelling, film, live muziek en 9 
dansers #Primisi: Surinaams voor ‘toestemming’ #geven en nemen
workshop op maat | STROOM voorstelling met nagesprek

Theater Rotterdam | Alida Dors
Primisi

di 6 december 2022 | 20.30 uur | Dans |
15+ | vmbo, havo & vwo | €15

#intieme (maatschappelijke) musical #kun je opnieuw beginnen 
#ballads, invloeden popmuziek, singer-songwriter, akoestische folk
lesbrief: hoe verhoud je je tot vrienden en familie? Wanneer zou je een 

Oatmilk
Before After

do 8 december 2022 | 
20.30 uur | Musical | 14+ | 
vmbo, havo & vwo | €27,50

Jakop Ahlbom Company 
& Ish Dance Collective
Knock-Out

do 8 & vr 9 december 2022 | 20.00 uur | Theater & dans |
 14+ | vmbo, havo & vwo | CJP €27 R1, €22 R2, €17 R3

#fysieke dans komedie, 
turboslapstickvoorstelling 
#acrobatische trucs en visuele 
effecten #ode aan de actiefilm
workshop: egoïsme en 
materialisme uitvergroten.  
Hoe ver ga je om te krijgen  
wat je wil?

#teksttoneel #politiek 
#over opmars Fortuyn via 
verschillende kanten belicht 
#oorsprong van anti migratie 
politiek #zwarte comedy
talkshow De Toekomst op 
SoundCloud - over thematiek

Toneelgroep Jan Vos
Fortuyn

di 4 oktober 2022 | 20.30 uur | Toneel | 16+ | vwo | CJP €26

vr 14 & za 15 oktober 2022 
| 20.30 uur | Dans | 12+ | 
vmbo, havo & vwo | €17,50

#college #over toekomst van reizen in de ruimte

di 10 januari 2023 | 20.00 uur | College | 15+ |
vmbo, havo & vwo | CJP €26 R1, €21 R2, €16 R3

André Kuipers
Op reis naar de toekomst

#immersieve theatervoorstelling: je maakt een reis door de 
ruimte #pleidooi voor meer menselijk contact #max 30 bezoekers 
#ervaringstheater #40 minuten

Maria Guerrera
Een reis naar de mens

za 14 & zo 15 januari | Dans | 14+ | vmbo, havo & vwo | €12,50

#teksttoneel #roman the hours 
#een intiem portret van drie 
vrouwen in 20e eeuw #hoe je 
jezelf kunt zijn in een wereld 
die knelt als een keurslijf 
#110 minuten
trailer | inleiding is 
streamopname

Internationaal Theater 
Amsterdam
De Uren

wo 18 & do 19 januari 2023 | 20.30 uur | Toneel | 
16+ | vwo | €29,50

#streetdance #hiphop #samenspel van dans en illusie 
#bestaat uit drie delen #reis van een adolescent die volwassen 
wordt #bekend van So you think you can dance, show

Oxygen – a Jennifer 
Romen Production 
Delusion

za 21 januari 2023 | 20.30 uur | Dans | 14+ | 
vmbo, havo & vwo | CJP €20

#teksttoneel #machtsstrijd 
#achterkant van de politiek
inleiding

Waldemar Torenstra, Vincent 
Croiset, Astrid van Eck
Momentum

di 24 januari 2023 | 20.30 uur | Toneel | 16+ | vwo | CJP €26

#opera met dans en performance #post humanisme afscheid nemen 
van aarde en de rituelen #Wat als werkelijk 
álles ten onder gaat. 

Nicole Beutler Projects, 
Consensus Vocalis & O
GINKGO or: 56 million years ago 
there were palm trees on the 
North Pole

vr 27 januari 2023 | 20.30 uur | Dans | 16+ | Kunst Dans
Kunst Muziek | CJP €20

VOORSTELLINGEN VOORTGEZET ONDERWIJS 
SEP T/M JAN

herfstvakantie 
22 oktober t/m 30 oktober

Theateralliantie
Charlie and the Chocolate Factory

MEER INFORMATIE: PARKTHEATER.NL/EDUCATIE



Het Nationale Ballet 
& ISH Dance Collective
Dorian

vr 16 juni 2023 | 19.30 uur | Dans | 12+ | 
vmbo, havo & vwo | CJP €20 R1, €17,50 R2, €15 R3

#ballet en hiphop #obv Oscar Wilde’s filosofische roman 
Dorian Gray #thrillerachtig #zelfbeeld #live balletorkest 
voorbereidende workshop tekst, beeld en beweging: wie en 
wat vormt jou? Ben je in staat om zelf richting te geven aan 
jouw eigen pad? | lessenreeks dansstijlen hiphop

carnavalsvakantie 
18 februari t/m 26 februari

meivakantie 
29 april t/m 7 mei

VOORSTELLINGEN VOORTGEZET ONDERWIJS 
FEB T/M JUNI

#dans #terugblik op periode van quarantaines en social distancing 
#bekend van So You Think You Can Dance en The Ultimate Dance Battle

#muziektheater #solo #spoken word #over oorlog #perspectief 
vanuit vader en zoon #was mijn vader een held of een verrader?
Nagesprek met de maker | Workshop op maat

Isabelle Beernaert
OXYTOCIN

Orkater | Gery Mendes
Borboletas

do 2 februari 2023 | 20.00 uur | Dans | 14+ | 
vmbo, havo & vwo | CJP €35,50 R1, €30,50 R2, €25,50 R3

do 2 februari 2023 | 20.30 uur | Muziektheater | 
15+ | havo & vwo | CJP €12,50

#moderne dans #bevraagt gevoel van verbondenheid, 
vertrouwdheid en wording #inspiratie uit lied In the Dutch 
Mountains van de Nederlandse rockband The Nits uit 1987 
#live muziek Balletorkste
inleiding

Nederlands Dans Theater
In the Dutch Mountains

di 28 februari 2023 | 20.00 uur | Dans | 15+ | Kunst Dans | 
CJP 29,50 R1, €24,50 R2, €20 R3

#theater, dans, muziektheater 
#Waar heb jij recht op? 
#Bepalen anderen wie 
jij bent of bepaal je zelf? 
#hoofdrolspeler is tiener, 
jaloers op polulaire buurmeisje 
#65 minuten
podcast over voorstelling en 
thematiek | educatiewebsite |
dans/ theater workshop: 
zelfbeeld, eenzaamheid 
en schoonheid | STROOM 
voorstelling met nagesprek

di 28 februari 2023 |  
19.30 uur | Toneel | 12+ | 
vmbo, havo & vwo | €15

DOX
Recht

#toneel #Shakespeare 
#werking van politiek: hoe 
machtsgroepen opereren en 
retoriek werkt naar het nu 
politiek #gespannen relatie 
tussen volk en politiek

#moderne dans #bewegen wordt dwangmatig vechten om controle 
te behouden

Het Nationale Theater | 
Nina Spijkers
Coriolanus

Ward/Ward | 
Ann Van den Broek
Ohm

do 2 maart 2023 | 20.30 uur | Toneel | 16+ | vwo | €26,50

wo 1 maart 2023 | 20.30 uur | Dans | 16+ | Kunst Dans | CJP €20

#Kunst wetenschappelijk project #AI robot software iom TU 
#voorstelling met en over AI (artificial intelligence) #met ALAN de 
AI acteur, zonder menselijke acteur
educatieprogramma waarin leerlingen eigen A.I.-creaties maken 
die deel gaan uitmaken van het toneelstuk

De Eenzamen | Jordi Möllering
ALAN

vr 3 maart 2023 | 20.30 uur | 
Toneel | 15+ | havo & vwo | 
CJP €12,50

#circus, visueel spektakel 
#acrobaten #bijzondere rol 
voor de muzikant #humor 

Gravity and 
Other Myths
Out of Chaos

wo 8 maart 2023 | 20.00 uur | Circus | 8+ |  
vmbo, havo & vwo | €28,50 R1, €23,50 R2, €18,50 R3

#club dansbeleving in theater #DJ bepaalt verloop van 
voorstelling: van euforie naar catharsis, en eindigend in een 
rituele stilte. #saamhorigheid #geen labels en hokjes #dans, 
livemuziek, belichting en beeldende kunst smelten samen #oa 
gastchoreograaf Jennifer Romen
STROOM voorstelling met nagesprek

SALLY Dansgezelschap 
Maastricht
GOD is a DJ

do 9 maart 2023 | 20.30 uur | 
Dans | 15+ | vmbo, havo & vwo |
€15

#dansvoorstelling met hip hop beats en spoken word #ode aan 
voetbal #straatvoetbal, freestyle voetbal en breaking 

ISH Dance Collective
FTBLL – Can you kick it

za 11 maart 2023 | 20.30 uur | Dans | 14+ | 
vmbo, havo & vwo | CJP €20

#moderne dans en technologie #echte en virtuele werelden 
smelten samen in spectaculaire beelden #bekend van drone 
voorstelling #zandpatronen, geluidsgolven en repeterende 
dansfiguren

Another Kind 
of Blue
Wave

di 14 maart 2023 | 20.30 uur | 
Dans | 12+ | vmbo, havo & vwo | 
CJP €24,50

#opera #middeleeuwse muziek #17e eeuw #rijk maar 
betekenisloos leven #realiteit en fantasie verweven
educatieproject op school en in theater; leerlingen hebben rol in 
voorstelling | lesbrief

Opera2Day
De vernuftige edelman 
Don Quichot van La Mancha

di 14 maart 2023 | 20.00 uur | Opera | | 15+ | havo & vwo | 
€16 per leerling (bij deelname educatie-project)

#muziektheater #concert 
over kolonialisme #wereldreis 
langs de routes van de 
slavernij #intiem #hiphop, 
soul, gospel, elektronica en 
traditionele stijlen uit de 
landen van voorouders
STROOM voorstelling met 
nagesprek

DOX
Anne-Fay’s 
Reaspora

wo 15 maart 2023 | 20.30 
uur | Muziektheater | 16+ | 
vmbo, havo & vwo | €15

#theater #Engelstalig #monoloog #Bob Dylans laatste concert en 
je hebt backstage toegang #one-man show

Pip Utton
Bob Dylan

do 16 maart 2023 | 
20.30 uur | Toneel | 16+ | 
vwo | CJP €17

#ervaringstheater #beeldend #live stream met Nigeriaanse 
performers #hallucinerende blik

Studio Dries 
Verhoeven
En Route

za 18 maart 2023 | 
20.30 uur | Dans | 16+ | 
Kunst Theater Kunst 
Beeldend | CJP €20

#beeldend fysiek circus #ontmoeting van vier individuen die 
een collectief pad belopen #indrukwekkende installatie met een 
draaiende muur en zwevende deuren #onderweg #balans
STROOM voorstelling met nagesprek

Piet Van Dycke
EXIT

di 21 maart 2023 | 20.30 uur |
Circus | 14+ | vmbo, havo & 
vwo | €15

#monoloog #teksttoneel #live muziek #verleden in schuldsanering 
#ik bezit dus ik besta

Sadettin K.
Show me the money

do 23 maart 2023 | 20.30 uur | Toneel | 15+ | havo & vwo | CJP €17

#acrobatisch, stilistisch 
beeldend theater #over het 
verlangen naar het stopzetten 
van de tijd #dertigers tot 
zestigers cast

Panama 
Pictures
Vanishing Point

di 28 maart 2023 | 20.30 uur | Dans | 16+ | havo & vwo | CJP €20

di 4 & wo 5 april 2023 | 
20.30 uur | Muziektheater | 
16+ | havo & vwo | CJP €26

#stand-up muziektheatervoorstelling over comedylegende Richard 
Pryorn #live jazz muziek oa van Miles Davis #Richard Pryor gaf 
stem aan Afro-Amerikanen die nauwelijks stem had. 

George 
en Eran 
Producties
Pryor

#collage montage theatervoorstelling, grappig#warme winkel stijl 
#Hoe verhoud je je als individu tot overbevolking waarvan je deel 
uitmaakt? #100 minuten
STROOM voorstelling met nagesprek

toneelgroep Amsterdam 
(voorheen De Warme Winkel)
Vincent Rietveld gaat  
voor de Louis d’Or

di 7 februari 2023 | 20.30 uur | Toneel | 16+ | Kunst Drama | €15

#break dance avond #interactieve avond #artiesten dagen elkaar 
uit in improvisatie-spellen waarin publiek de regels bepaalt
#DJ na afloop

vr 7 april 2023 (GOEDE VRIJDAG) | 20.30 uur | Dans | 
Jong & oud | CJP €16

The Ruggeds
Night with the Ruggeds

#entertainende theatercollege #Lieven Scheire: Belgische 
comedian, fysicus en science communicator #Wat is AI en wat 
kunnen we er allemaal mee?

Lieven Scheire
Artificiële Intelligentie (A.I.)

di 11 april 2023 | 20.30 uur | College | 16+ | havo & vwo | 
CJP €21

#teksttoneel #moderne interpretatie van een bekende 
toneelklassieker #Anton Tsjechov #vasthouden aan het verleden, 
angst voor de toekomst en het tragische gevecht met het nu

Toneelgroep Maastricht
De Kersentuin

di 11 april 2023 | 20.00 uur | Toneel | 16+ | vwo | 
CJP €30 R1, €25 R2, €20 R3

#toneel #komische en satirische voorstelling over de Moraal van 
onze tijd #satirisch kostuumdrama #volwassen versie van het 
sprookje 

De Spelersfederatie i.s.m.  
De Theatertroep
Keizer zonder Kleren

wo 12 april 2023 | 20.30 uur | Toneel | 15+ | Kunst Drama | €15

#teksttoneel #Afro-Europese diaspora #Over het laten gelden van 
je stem en het vinden van een thuis
toneeltekst

Theater Rotterdam & 
Well Made Productions 
The Story of Travis

di 18 april 2023 | 20.30 uur | Toneel | 16+ | vwo | CJP €22

#acrobatiek en dans #duo: over verschillen fysiek #balans, evenwicht 
en harmonie 
STROOM voorstelling met nagesprek

Alexander Vantournhout
Through the Grapevine

di 25 april 2023 | 20.30 uur | Dans | 15+ | vmbo, havo & vwo | €15

#vingerdans, toneel, dans 
en film #cinematografische 
filmset op een podium 
#achterkant van het 
decor #miniatuurdecor 
#vingers dartelen door 
wonderlijke miniatuurdecors 
#klassiekemuziek 
#fingerspitzengefühl
STROOM voorstelling met 
nagesprek

Kiss & Cry
Cold Blood

di 2 mei 2023 | 20.00 uur | Dans | 16+ | havo & vwo | CJP €22,50

#teksttoneel #radicale 
bewerking van de Franse 
komedie De Mensenhater

Het Zuidelijk Toneel | 
Sarah Moeremans
Mission Molière

wo 3 mei 2023 | 20.30 uur | Toneel | 16+ | vwo | CJP €19,50

#moderne dans #filmisch gemonteerde vertelling met 
filmbeelden, livedans en muziek
online inleiding FRAMED explained | workshop dans

Conny Janssen Danst
Framed

di 9 mei 2023 | 20.00 uur | Dans | 15+ | havo & vwo | 
CJP €26 R1, €21 R2, €16 R3

#teksttoneel #groene komedie met zwart randje #groeiende 
ongelijkheid in de samenleving #kloof tussen arm en rijk
educatieproject 

Het Nationale Theater
Laagland

wo 7 t/m vr 9 juni 2023 | 20.30 uur | Toneel | 16+ | vwo | CJP €21

#opera #onderwereld #normen en waarden #satire 
#FR talig, NL en EN 
repetitie bezoek | meet en greet

Opera Zuid
Orphée aux Enfers

vr 19 mei 2023 | 20.00 uur | Opera | 15+ | 
Kunst Muziek | CJP €27 R1, €22 R2, €17 R3

MEER INFORMATIE: PARKTHEATER.NL/EDUCATIE


