
voorstellingen voortgezet onderwijs september 2021 - mei 2022
een selectie uit het programma op basis van geschiktheid

R1=rang 1 of 2 of 3

sp= scholierenprijs

geschikt vanaf schoolniveau(s) inhoud / tags educatie & schoolvoorstelling

ZOMERVAKANTIE tot zo 5 september

september
zo 5-sep nnb opening van het seizoen

za-zo 18-19 sep Wij willen hier graag iets op zeggen WildPark

ma 20-sep nnb PZ Wij willen hier graag iets op zeggen WildPark €12,50 13+ vmbo/havo/vwo #toneel, jongeren, montage schoolvoorstelling: kan overdag 

wo 22-sep 20:30 Pand P Sugar Coated 
Junadry Leocarcia en 
Poernima Gobardhan ism Korzo €15 14+ vmbo/havo/vwo

#3 dansperformances, Indiase dans
#verhalen uit de Indiase (cultuur)geschiedenis 

do 23-sep 20:30 PZ Boys won't be boys Rikkert van Huisstede €15 15+ vmbo/havo/vwo

# muziektheater, performance  & maatschappelijke beweging 
#  dansers, zangers, rappers, dichters en theatermakers 
# stoer om  (als man) kwetsbaar op te stellen; doorbreken van 
stereotypen, kan dat in in tijden van metoo, homofobie, seksisme, 
racisme en geweld
# CKV, Maatschappijleer, Burgerschap, 
# 90 minuten

*er is een speciaal telefoonnummer waar 
je via een keuzemenu privé educatie 
voorbereiding kunt krijgen: o.a. workshop 
zelfliefde

vr-zo 24-26 sep 20:00 HJZ
Het wonderbaarlijke voorval met de 
hond in de nacht De Theateralliantie

€44 R1
€39 R2
€34 R3 15+ havo/vwo

#toneel 
#nav bekende roman The Curious Incident Of The Dog In The Night-Time
#vanuit perspectief 15 jarige jongen met autisme 

vr-zo 24-26 sep
20:30

zo 15:00 Pand P Bij ons is het altijd mooi weer Carte Blanche

€14,50
gratis voor 
docent docenten

#maak kennis met vernieuwde
Carte Blanche en nieuwe regisseur Irene Geurts
#voorstelling: je goed voelen bij wie je bent in relatie tot anderen.

docentenvoorstelling ter kennis-
making

ma 27-sep 20:00 HJZ Onze man in Teheran Thomas Erdbrink €26,50 16+ havo/vwo

#college 
#vpro 
#volkskrant 
#cultuurverschillen 
#burgerschap

wo 29-sep middag PZ inspiratie dag CultuurStation docenten PO & VO save the date

do 30-sep 20:30 PZ Memory Loss Ann Van den Broek/WardWard

€21,50 R1
€19 R2
€16,50 R3 16+ Kunst Dans 

#moderne dans
#over dementie en geheugenverlies
#tekst, beweging, muziek en technologie

oktober

di 5-okt 20:00 PZ The future is not what it used to be Panama Pictures €19,50 14+ vmbo/havo/vwo

#mix van circus en dans
#luchtacrobatiek en zwevende objecten vormen een surrealistisch en 
poëtisch universum.

vr 8-okt 20:00 HJZ Pocket La Boheme Nederlandse Reisopera

€28 R1
€25,50 R2
€23 R3 16+ havo/vwo

#verkorte, moderne versie van La Boheme
#jonge opera zangers
#60/70 minuten

di 12-okt 20:00 HJZ TUTTI Introdans €30 15+ vmbo/havo/vwo #moderne dans
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wo-do 13-14 okt 20:30 Pand P What a time to be alive MAN || CO €15 16+ havo/vwo

#dans, theater, performance
#feelgood-tragedie
#pleidooi: realistische houding tegenover maakbaarheid en het streven 
naar perfectie

di 19-okt
19:00
19:30 HJZ

randprogramma &
Breakin' Convention hiphopfestival uit Londen €12,50 sp 12+ vmbo/havo/vwo

#dans; hiphop festival met internationaal gevierde poppers, lockers, b-
boys en b-girls 
#met wereldwijde sensaties en lokaal talent 
#samengesteld en gehost door Britse hiphoptheaterlegende Jonzi D
#hele theater vol met dj's, workshops en freestyle-sessies

di 19-okt 20:30 PZ
randprogramma &
De Zaak Shell

Frascati Producties &
Anouk Nuyens en Rebekka de Wit

€19,50
€12,50 sp 16+ havo/vwo

#teksttheater, sociaal bewogen, documentair 
#over rechtszaak van Milieudefensie aan Shell: stop met veroorzaken 
wereldwijde klimaatschade
#3 perspectieven in talkshowsetting: directie, politiek, consument

*VPRO Tegenlicht documentaire
*talkshow over klimaat voorafgaand aan 
de voorstelling waarin leerlingen een rol 
kunnen spelen 

HERFSTVAKANTIE 23 oktober t/m 31 oktober

november

do 4-nov 20:30 Pand P Granm'ma Rose Stories & Wensley Pique €15 15+ vmbo/havo/vwo
#poppentheater 
#Granm’ma (oma in het Surinaamse Sranantongo) over eenzaamheid

vr 5-nov 20:00 HJZ Casablanca Scapino Ballet €28,50 15+ vmbo/havo/vwo

#moderne dans
#draaiend podium met verschillende stijlen dans, circuselementen, 
acrobatiek en muziek 
#obv Hollywoodklassieker 
#filmmuziek en jazznummers uit jaren ‘40

*verschillende workshops: 
urban vs modern, iconen van de dans

do 11-nov 20:00 PZ Daddy DOX €15 14+ vmbo/havo/vwo

#danstheatervoorstelling met live muziek
#over opgroeien, isolatie en sociale problemen
#vader dochter relatie

*digitale educatiepagina vol filmpjes, 
artikelen en podcasts
*workshop theater en spoken word

vr 12-nov 20:30 PZ Hoe weet je dat? Glen Faria €22,50 15+ vmbo/havo/vwo

#live muziek, rap, verhalen
#songwriter; schreef o.a. hit 'Duurt te lang' van Davina Michelle, 
alterego's  MC Fit en MC Maniac

za 13-nov 20:30 PZ Oprechte ode aan ironie De Warme Winkel & ITA €12,50 sp 16+ vwo
#toneel, performance, montagevoorstelling
#"Ironie sluit buiten en dat mag niet meer in deze inclusieve tijden"

wo 17-nov 20:30 PZ Before/After NITE=NNT x Club Guy & Roni
€24,50
€15 sp 15+ vmbo-t/havo/vwo

#beeldende, poëtische mozaïekvoorstelling
#grote cast dansers, acteurs, muzikanten en cinematografen
#herkenbare verhalen: inzoomen op het kleine en alledaagse

*inleiding - voor scholieren
*workshop theater- thematisch en scenes 
uit voorstelling spelen
*workshop dans - thematisch en choreo 
uit voorstelling 

di 23-nov nnb PZ&KM Secrets Charlie Duran €10 tot €15 12+ vmbo-t/havo/vwo

#escape room, dans & verhaal
#Mobiele Escape Theater in 5 verschillende ruimtes door het hele theater
#spannende combinatie  game en (urban) danstheater, interactieve 
ervaring. 
# artificiële intelligentie en invloed op onze samenleving. 
# Deelnemers via verschillende spellen uitgedaagd om zelf mening te 
vormen.
#70-90 minuten

Mogelijkheid 2x overdag spelen
min 50, max 75 leerlingen per 
voorstelling, in 5 groepjes

di 23-nov 20:30 Pand P Wrak
Fadua El Akchaoui & 
ROSE Stories & tg Oostpool €15 15+ vmbo-t/havo/vwo

#monoloog / stand up, muziek
#over 2e graads Marokkaanse migranten en positie van de vrouw
#actrice Fadua El Akchaoui, bekend van de voorstelling Melk & Dadels
#toegankelijk taalgebruik

do 25-nov 20:00 HJZ Out of Chaos Gravity & Other Myths

€28,50 R1
€23,50 R2
€18,50 R3 12+ vmbo/havo/vwo #circus, visueel spektakel



ma 29-nov
9:30

13:00 PZ
Het eind van het begin 
van het einde Artemis & Het Zuidelijk Toneel €15 8-13 jaar vmbo/havo/vwo

#toneel
#grensverleggend: stoeien met wetmatigheden van toneel
#voorstelling start waar normaal alle anderen eindigen
#90 minuten

hoewel 8+ voor onderbouw zeer geschikt!
schoolvoorstelling

di 30-nov 09:30 PZ schoolvoorstelling 

december

wo 1-dec 20:30 PZ De Vreemdeling Orkater nnb 15+ havo/vwo

#multidisciplinair kunstproject en voorstelling 
#illegaliteit, migratiebeleid EU
#kunstenaar Michiel Voet, spel oa Meral Polat
#vervolg op De Onzichtbare Man

do 2-dec 20:30 PZ STUK 155 & Maas Theater en Dans €18,50 12+ vmbo/havo/vwo

#breakdance, fysieke komedie, live muziek, video
#vier stuks jongens die zin hebben om dingen stuk te maken in een 
wereld die aan stukken ligt
#dealen ze met het gevoel niet ‘in control’ te zijn
#55 minuten

*lesbrief
*workshop

ma 6-dec 20:00 HJZ FF tussen ons Snelle

€32,50 R1
€27,50 R2
€22,50 R3 12+ vmbo/havo/vwo #muziek, rap en verhalen

wo 15-dec 20:30 PZ Freedom
Club Guy & Roni en
Slagwerk Den Haag €21,50 15+ vmbo-t/havo/vwo

#dans; explosieve, high-energy en ontroerende dansvoorstelling
#nav boek The Guantanamo Diaries
#wie bepaalt onze vrijheid?

KERSTVAKANTIE za 19 december 20 t/m zo 3 januari 

januari

ma-zo 3-9 jan nnb Pand P [titel volgt] Theaterplan nnb 12+ vmbo/havo/vwo
#muziektheater met lokale jongeren
#informatie volgt

di 25-jan 20:00 HJZ Wave Another kind of blue

€27,50 R1
€25 R2
€22,50 R3 12+ vmbo/havo/vwo

#dans en technologie
#echte en virtuele werelden smelten samen in spectaculaire beelden
#bekend van drone voorstelling

do 27-jan 20:30 PZ Hoe ik talent voor het leven kreeg
Wat we doen &
George en Eran Producties

€24,50
€17,50 sp 
(max 50ll) 12+ vmbo/havo/vwo

#toneel en livemuziek 
#5 acteurs, 5 muzikanten en 50 mensen met een vluchtverleden 
#indringend èn humoristisch verhaal van een jonge man die asiel 
aanvraagt in Nederland

19:00 uur inleidend gesprek
22:15 uur nagesprek met live muziek, 
exposities van Humanity House en 
Stichting de Vrolijkheid

februari

di 1-feb 20:00 HJZ HOME Conny Jansen Danst nnb 15+ vmbo/havo/vwo
#moderne dans, live muziek
#13 dansers die hun plek zoeken in de wereld en bij elkaar

*dansworkshops
*inleiding op verzoek

do 3-feb 20:30 PZ Sartre & De Beauvoir Het Zuidelijk Toneel €22,50 16+ havo/vwo

#theater, dialoog over filosofie
#Vlaamse acteurs
#filosofische ‘Who is Afraid of Virginia Woolf'

*workshop Philosophy: 
hedendaagse vraagstukken op theatrale 
wijze verbinden aan het oude 
gedachtengoed van oude wijsgeren

vr 4-feb 19:30 PZ Confetti Introdans €15,00 6-14 jaar vmbo/havo/vwo #dans: urban en klassiek, familievoorstelling

*workshop dans
*workshop choreografie
*digitaal LIVE DigiDansDate

vr 4-feb 20:30 Pand P Antropoceen - de musical Club Gewalt €15 16+ havo/vwo
#performance, muziektheater
#invloed van de mens op de natuur en klimaat: dystopisch eco-tainment 

wo 9-feb 20:30 PZ Riot Alida Dors & Theater Rotterdam €19,50 15+ vmbo/havo/vwo
#dans, spoken word, film en live muziek
#9 dansers in het spanningsveld van opstand, woede en hoop.

wo-do 23-24 feb 20:30 PZ Decypher The Ruggeds €17,50 12+ vmbo/havo/vwo
#urban dans
#4 korte stukken

*lesbrief + inleiding & workshops: 
Ruggeds Basis educatie’, ‘Ruggeds Next 
Level educatie’ en ‘Ruggeds Educatie in 
het theater’

VOORJAARSVAKANTIE / CARNAVAL za 26 februari t/m zo 6 maart

maart



di 8-mrt 20:00 HJZ De Apocalyse: 100 jaar Bach
Opera2Day & 
Nederlandse Bachvereniging 

€35 R1
€15 sp* 15+ havo/vwo

#nieuwe opera over beleg van Münster
#deelname in opera door leerlingen én lokale figuranten

*scholierenprijs geldt bij deelname aan 
het educatieprogramma (maximaal 100 
deelnemers)

do 10-mrt 19:30 HJZ Zinderella NITE & Maas Theater en Dans €15 10-14 jaar vmbo/havo/vwo

#theater, dans
#met figuranten van jong tot oud
#over je lijf en over alle eisen die jij en de wereld eraan stellen
#75 minuten *uitgebreid educatietraject

vr-za 11-12 mrt 19:30 HJZ Zinderella NITE & Maas Theater en Dans €15

wo 16-mrt 20:30 PZ Uit mijn handen ISH €21,50 14+ vmbo/havo/vwo

#dans, beeldend theater en muziek
#obv Columbine schoolshooting 
#actrice Ariane Schluter meets urban danser Simon Bus *dansworkshop(s)

wo 23-mrt 19:30 PZ Dubbelbloed AYA €15 12+ vmbo/havo/vwo
#dans, muziek, beatbox en theater
#omgaan met vooroordelen als Nederlandse Marokkaan

*lesbrief
*introductiefilm

vr 25-mrt 20:30 PZ Unseen Jakob Ahlbom

€26,50
€17,50 sp 
(max 50ll) 16+ havo/vwo

#beeldend en fysiek theater
#geïnspireerd op de Koreaanse film ‘Bin Jip’, parallelle werkelijkheden

*workshop beeldend theater over 
zichtbare en onzichtbare werkelijkheid, de 
stijl van Jakop Ahlbom en maakproces van 
de voorstelling

wo 30-mrt 20:30 PZ Furia
Burning Bridges 
(voorheen Jens van Daele) €19,50 15+ havo/vwo

#moderne dans; rauw dansconcert met live muziek
#ode aan de kracht van de vrouw en emotie woede *dansworkshop 

april

wo 6-apr 20:30 PZ Remla
Redo, Denden & 
Amsterdams Andalusisch Orkest €19,50 12+ vmbo/havo/vwo

#dans: breakdance, hiphop, live muziek
#Redo prijzen: De Zwaan ‘meest indrukwekkende dansprestatie' en 
Koninklijke Onderscheiding omdat hij veel jongeren, waaronder mensen 
met een beperking, stimuleerde om te dansen

do 7-apr 20:30 PZ Mamma Medea Theatergroep Suburbia €24,50 16+ vwo
#toneel, talig
#schrijver Tom Lanoye; eigen versie van de Griekse tragedie

do 7-apr 20:30 Pand P Songs for no one Nastaran Razawi Khorasani €15 15+ vmbo/havo/vwo
#beeldende solo performance vol duetten, dialogen, gedichten en songs
#hoe is het om in een dicatuur (Iran) te leven

wo 13-apr 20:30 Pand P Father Figure Lloyds Company €15 14+ vmbo/havo/vwo

#danstheater, breakdance
#wereldkampioen breakdance
#over vaderschap

do 14-apr 20:30 PZ Witch Hunt Noord Nederlands Toneel €18,50 15+ havo/vwo

#toneel met dans en muziek
#heksenvervolgingen in de middeleeuwen vs huidige 
samenzweringstheorieën online
#talentvolle regisseur Eline Arbo (winnaar regieprijs 2020)

do 14-apr 20:00 HJZ My Land Recirquel Company Budapest

€29,50 R1
€24,50 R2
€19,50 R3 12+ vmbo/havo/vwo

#circustheater, dans, verhalend, Oekraïnse muziek, beeldend
#festivalhit op Edinburgh Fringe Festival 

vr

15 april
Goede 
Vrijdag 20:30 PZ De Grote Kunstshow Bas Kosters & Lukas De Man

€17,50
€12,50 sp 14+ vmbo/havo/vwo

#performance, theatrale live expostie, modeshow
#beeldende kunst en mode kijken in de zaal

di 19-apr 20:30 PZ Mijn schuld Sedettin Kirimiziyuz €19,50 15+ vmbo-t/havo/vwo
#toneel, monoloog
#over schulden hebben en schuldig voelen *op aanvraag nagesprek met acteur

wo 20-apr 19:30 PZ Danslab Sally €15 10+ vmbo/havo/vwo
#urban dans, jonge choreografen en dansers
#oa met streetdancer Jennifer Romen, finalist World of Dance

ma 25-apr 20:30 PZ Revolusi David Van Reybroeck €25 16+ havo/vwo

#theatercollege
#nav boek met internationaal perspectief op de dekolonisatie van 
Indonesië

di 26-apr 20:00 HJZ [titel volgt] NDT2

€30 R1
€25 R2
€20 R3 15+ vmbo/havo/vwo #moderne dans

mei
di 10-mei 20:00 HJZ Humans Circa Contemporary Circus €26,50 12+ vmbo/havo/vwo #circus; acrobatisch


