Voorstelling
Lesbrief
Inhoud lesbrief

Kosten lesbrief
Workshop school
Inhoud workshop

De Toverfluit
Stel: ergens in het heelal is een wederhelft van je, iemand uit een
andere wereld en tijd die precies bij je past. Voor onze
wederhelft maken we een tijdcapsule met zelfportret, waardoor
hij of zij jou leert kennen. De tijdcapsules geven we na afloop van
de voorstelling mee aan Tamino, die ze zal achterlaten in het
heelal.
Gratis
Op school leren we juiste antwoorden te geven. Maar dan komt
de Koningin van de Nacht of Papegeno langs. Ze stellen vragen
waar geen goed of fout antwoord op is. Zoals het dilemma van de
Koningin van de Nacht; haar eeuwige strijd met de zon. Bestaat
er licht zonder donker? We praten tot het ons duizelt van het niet
weten.
Dan componeren we onze eigen beatboxaria; een
overgangsritueel waarmee we het begin van de volgende
schooldag inluiden, de zon opzingen en ons losmaken van de
Koningin van de Nacht.
€150,- (exclusief BTW en reiskosten OV 2e klas)
90 minuten (2 lesuren)
± 30 leerlingen
Op school of in het theater

Kosten
Lengte
Max. aantal deelnemers
Locatie
Workshop vrije voorstelling (ouder-kind)
Altijd al eens als diva in een opera willen zingen? Dit is je kans.
Inhoud workshop

Studeer voor de voorstelling samen met je kinderen een canon
uit de Toverfluit in en zing deze als pop-up-choir tijdens de
voorstelling mee. Naast klassieke aria’s gaan we aan de slag met
beatbox en rap.

Kosten
Lengte
Max. aantal deelnemers
Locatie
Voorwaarde

Randprogrammering
Inhoud randprogrammering
Nagesprek/Inleiding
Inleiding

Naast de muziek die we in de voorstelling zingen, denken we na
over de oneindigheid van het heelal en zingen, rappen en
hummen we onze kerstwens het universum in.
In overleg, afhankelijk van grootte groep
90 minuten
Geen
In het theater, voorafgaand aan de voorstelling
1. Per volwassene maximaal 3 kinderen
2. Aanmelding voor de workshop alleen in combinatie met
voorstellingsbezoek
3. Voor kinderen vanaf 4 jaar

Op aanvraag bieden wij een inleiding toegespitst op de
doelgroep.
Duur: 30 minuten

Nagesprek

Kosten: €75,- (exclusief BTW en reiskosten OV 2e klas)
Leeftijd: vanaf 7 jaar
Voorwaarden: een rustige ruimte met publieksopstelling en
geluidsinstallatie
Op aanvraag is een nagesprek met acteurs/regisseur mogelijk.
Duur: 30 minuten
Kosten: afhankelijk van wie het nagesprek leidt
Leeftijd: vanaf 7 jaar
Voorwaarden: het nagesprek vindt in de zaal plaats met
belangstellenden

