Dit is wat we alvast voor je gedaan hebben.
De Friese theaters & theater gezelschappen:
We hebben de 5 grote Friese theaters gevraagd om hun deuren open te stellen voor scholen uit alle
gemeenten. Voor dit schooljaar is het met drie theaters gelukt om een programma te bieden.
Daarnaast hebben we natuurlijk het programma van de noordelijke gezelschappen Tryater en het
Noord Nederlands Orkest waar je jouw klas nu zelf kan aanmelden.

Theater Sneek
aanmelden Vóór 1 oktober! : info@akte2.nl
Meer informatie over de voorstellingen klik hier
De voorstelling gaat door onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen.
Groep 1 t/m 3 “Bang mannetje”
(deze voorstelling is vol)
Groep 4 t/m 6 “Alibaba en de 40 rovers”
(deze voorstelling is vol)
Groep 4 t/m 8 “Dit wie it waar wer”
locatie: Theater Sneek
periode: voorjaar 2020
6,50 per leerling en 25 euro extra per boeking voor scholen buiten
gemeente SWF, Aanmelden vóór 1 oktober!
Groep 6t/m 8 “ De reis van een man die naar de andere kant van de oceaan wilde vliegen”
(deze voorstelling is vol)

Posthuistheater, Heerenveen
aanmelden: inschrijfformulier van Tryater
meer informatie over de voorstelling klik hier
De voorstelling gaat door onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen.
Groep 4 t/m 6 “Dit wie it waar wer”
Locatie Posthuistheater, Heerenveen
data: 16, 17, en 18 maart 2020
prijs: 6,50 per leerling
aanmelden: inschrijfformulier van Tryater
Groep 3 t/m 5 “Mad Science”
locatie: Posthuistheater
periode: januari 2020
prijs: is nog niet bekend
Aanmeldformulier is er nog niet, meer informatie via pj.struik@atliersmajeur.nl

Schouwburg De Lawei, Drachten
aanmelden: educatie@lawei.nl
meer informatie over de voorstellingen klik hier
De voorstelling gaat door onder voorbehoud van het aantal aanmeldingen.
Groep 1&2

“hip hop hoera”, danstheater
(deze voorstelling is vol)

Groep 3 t/m 6 “Vergeten Dieren en Verloren Zaken”, poppentheater
locatie: theater De Lawei, Drachten
periode: maart 2020
prijs: 9,50 per leerling
Groep 3 t/m 6 “wirwar”, circustheater
(deze voorstelling is vol)
Groep 5 t/m 8 “Fat boys”, theater
locatie: theater De Lawei, Drachten
periode: 18 of 19 mei 2020
Prijs: 9,50 per leerling
Groep 5 t/m 8 “De gebroeders Leeuwenhart”, theater
locatie: theater De Lawei, Drachten
periode: 25 november 2019
Prijs: 9,50 per leerling
Groep 5 t/m 8 “Ruimtevlucht”, beeldend theater
locatie: theater De Lawei, Drachten
periode: 28 of 29 oktober 2019
Prijs: 9,50 per leerling

Tryater
aanmelden: inschrijfformulier van Tryater
meer informatie over de voorstelling Breidzjen en Dit wie it waar wer

Leeftijd 4+

“Breidzjen”
locatie: in een speellokaal van een school
Periode: 13 jan. t/m 14 feb. 2020
Prijs: 6,50 per leerling (Tryater bepaald de locatie) of koop een voorstelling bij jou op
school à 420,- per voorstelling.

Leeftijd 8+

“Dit wie t waar wer”
Locatie: Bij Tryater in Leeuwarden
Periode: 2 t/m 20 maart 2020
Prijs: 6,50 per leerling en groepskorting vanaf 121 leerlingen, zie meer informatie

Noord Nederlands Orkest
aanmelden en meer informatie: klik hier
groep 6 t/m 8 “Pieter Roelf jeugdconcert”
locatie: diverse grote theaters in het Noorden
periode: 28 mei t/m 23 juni 2020 data en locaties staan op de site
prijs: 5,50 per leerling

Nieuwe situatie per gemeente
Hieronder tref je per gemeente een overzicht aan van welke partijen zich momenteel bezig houden
met voorstellingen in het primair onderwijs.
Achtkarspelen
Dit schooljaar is er naast bovenstaande opties geen programma. De gemeente, KEK2 en de Waldsang
onderzoeken dit jaar mogelijkheden voor een lokale menustructuur. Meer informatie: Johan
Postma, Waldsang projecten@cultuurcentrumdewaldsang.nl
Ameland
Dit schooljaar is er naast bovenstaande opties geen programma.
Vanuit KEK2 wordt in overleg met de scholen gezocht naar een wenselijke situatie met betrekking tot
voorstellingen. Contact hierover heeft nog niet plaats gevonden maar volgt spoedig.
Dantumadeel
Dit schooljaar is er naast bovenstaande opties geen programma.
Mogelijk zal Opus 3 ism KEK2 een vervolg aanbieden. Meer informatie info@opus3.nl
De Fryske Marren
Dit schooljaar is er naast bovenstaande opties geen programma. Meer inforamtie: Gerrie Jonker,
Toanhus gjonker@toanhus.nl
De Waadhoeke
Woensdag 11 september is de aftrap van het cultuurmenu waadhoeke. Alle scholen nemen deel aan
dit menu. Meer informatie cultuurwaadhoeke@gmail.com
Harlingen
Alle scholen kunnen gebruik maken van het cultuurmenu van akte2. In dit menu staat ook het
programma van theater Sneek. Meer informatie info@akte2.nl
Heerenveen
Programma voor groep 4 t/m 8 in het posthuistheater.
De gemeente, KEK2, Ateliers Majeur en Posthuistheater onderzoeken dit jaar mogelijkheden voor
een lokale menustructuur. Meer informatie Pieter Jan Struik pj.struik@ateliersmajeur.nl
Noardeast-Fryslân
Dit schooljaar is er naast bovenstaande opties geen programma.
Mogelijk zal Opus 3 ism KEK2 een vervolg aanbieden. Meer informatie info@opus3.nl
Oost- en Weststellingwerf

Kunst&COO en Daniëlle van Peer zorgen voor een lokaal theatermenu. Alle scholen ontvangen hier
spoedig bericht over. Meer informatie: info@kunstencoo.nl
Opsterland
De scholen in Opsterland kunnen al jaren gebruik maken van hun eigen theatermenu dat wordt
samengesteld door de werkgroep voorstellingen o.l.v. Theo Schlepers
Meer informatie t.schlepers@keunstwurk.nl
Smallingerland
Alle scholen kunnen gebruik maken van het cultuureducatieprogrogramma van De Lawei. In dit
programma staat ook het theaterprogramma van schouwburg de Lawei.
Meer informatie: educatie@delawei.nl
Súdwest-Fryslân
Alle scholen kunnen gebruik maken van het cultuurmenu van akte2. In dit menu staat ook het
programma van theater Sneek. Meer informatie info@akte2.nl
Terschelling
De gemeente en KEK2 onderzoeken dit jaar mogelijkheden voor een lokale menustructuur.
De ICC-ers van deze scholen worden binnenkort geïnformeerd.
Tytsjerksteradiel
Dit schooljaar is er naast bovenstaande opties geen programma.
Meer informatie: Johan Postma, Waldsang johanpostma@gmail.com

Theater denktank
Ben jij leerkracht/directeur en wil je meedenken over voorstellingen op school?
Meld je dan aan voor de theater denktank. Er is plek voor 10 personen.
Met de theater denktank ga je 1 x per schooljaar mee om voorstellingen te scouten.
Daarnaast komen we twee keer bij elkaar om te spreken over de verbinding tussen een voorstelling
en het onderwijs. Ook gaan we in gesprek met Tryater over voorstellingen die zij gaan maken.
Denk je mee?
* Eerste bijeenkomst: vrijdag 1 november 2019 13:00-15.00 uur
op OBS ’t Skriuwboerd in Surhuisterveen ter gelegenheid van afscheid Uurcultuur + debat.
* Meld je aan per mail bij Danielle.vanpeer@keunstwurk.nl

Heb je nog vragen, mail gerust naar Daniëlle van Peer danielle.vanpeer@keunstwurk.nl

Tot ziens in het theater!

Vriendelijke groet,
Team Uurcultuur, Keunstwurk

