Educatie
Workshop
In samenwerking met Villa Zebra (een kindermuseum voor beeldende kunst in Rotterdam) wordt een beeldende
workshop ontwikkeld. Getallen, reeksen en verzamelingen zijn het uitgangspunt voor korte animaties.
Wanneer
Duur
Wie
Capaciteit
Prijs
Contact

Enkele dagen voor de voorstelling in de klas
60 minuten
Workshopdocent van Maas
30 kinderen
in overleg
Dorien Folkers (dorien@MAAStd.nl)

Moniek Merkx
Moniek Merkx is artistiek leider van Maas theater en dans. Daarvoor was zij 10 jaar artistiek leider, schrijver en
regisseur bij theatergroep Max.. Ze werkte voor jeugd eerder bij Theater Artemis en het grootste
jeugdtheatergezelschap in de VS, The Children’s Theatre Company in Minneapolis. In 2003 won ze met dit
gezelschap samen de Tony Award. Merkx schreef en regisseerde voor volwassenen onder meer bij Suver Nuver,
De Ploeg, Alex d'Electrique, Onafhankelijk Toneel en Space. Bij Max. maakte Merkx onder andere De vijfde
kamer (Theaterfestival), Dochters van Lear (Zilveren Krekel), Peter Pan was hier, Help (in Nederland en de VS),
Kortjakje en Staal. Bij Maas maakte ze City of Dreams en de grote zaalvoorstelling Alleen op de wereld. In
seizoen 2014/2015 is van haar bij Maas te zien: Het verhaal van de getallen en Voorjaarsoffer. Voor haar werk
ontving ze meerdere jeugdtheaterprijzen en de VSCD Mimeprijs.
Moniek Merkx over Het verhaal van de getallen
“Ik ben een rekenmeisje, ik hou van spelen met structuren, vormen, reeksen en verzamelingen. Mensen doen
soms heel moeilijk over getallen. Terwijl, onze moderne wereld bestaat niet zonder. Ik ben heel geïnteresseerd in
technologie, in nieuwe mogelijkheden ontdekken, de kracht ervan op te zoeken, maar af en toe ook gewoon de
knop uitzetten.”
Maas theater en dans voor jong publiek
Maas maakt volwassen voorstellingen voor jonge mensen, fysiek, fantasievol en uitgesproken in alles. Maas
ontregelt en verleidt met theater, dans, muziek, mime, film, animaties, techniek en veel meer. Een gezelschap van
de makers van Siberia, Meekers en Max. onder artistieke leiding van Moniek Merkx. Maas theater en dans heeft
een eigen huis in Rotterdam, het Maaspodium.

Noot
Bel of mail voor meer informatie: Maas theater en dans, Danielle van den Berg: 010 7070433 danielle@MAAStd.nl (www.MAAStd.nl)
Ga voor foto’s in hoge resolutie naar http://foto.MAAStd.nl

