
 

THEATERKIJKEN 
12 – 14 jaar (minimaal 1ste klas VO) 

 
Onder begeleiding van Vera van de Meeberg bezoek je 4 voorstellingen. Na afloop van elke 
voorstelling wissel je  van gedachten over vorm (decor, kostuums, licht enz.) en inhoud (het stuk) 
De geselecteerde voorstellingen voor seizoen 19/20 zijn: 
Let op aanvangstijden en locaties verschillen! 
 

Datum   Aanvang   voorstelling   Theatergroep  Locatie 

Vrijdag 17 januari 19.30 uur (…) een voorstelling die schijt heeft  Artemis   De Krakeling  
                                                                     aan zijn eigen titel 

Zaterdag 25 januari  15.00 uur Repelsteeltje   RO theater      SSBA 
Zondag 22 maart  13.30 uur Hamlet     Toneelmakerij  Broedplaats Lely  
Zondag  3 mei  14.30 uur De productieklas   AJTS   CC amstel  

 
Theater Artemis, Künstlerhaus, Mousonturm, Ruhrtriënnale           60 min. 
Vrijdag 17 januari, 19.30 uur @ De krakeling       
 

“Is this the real life? Is this just fantasy?” Best een lekker nummer, daar niet van. Wij vragen ons af 
waarom hij daar nooit een antwoord op heeft gekregen. Is dat omdat iedereen maar denkt dat het 
leven normaal is? Dat wij geen vragen mogen stellen? Als alles zo lekker duidelijk is, waarom voelen 
wij dan niks als wij in onze armen knijpen? Ga je moeder maar pesten als je niet tegen twijfel kan. 
Maar val ons niet lastig met je zekerheden. Wij denken wel na. Wij twijfelen wel. Fuck it.  
 
ROtheater - Repelsteeltje            
Zaterdag 25 januari, 15.00 uur @ Stadsschouwburg Amsterdam 
 
De koningin en haar prins maken ruzie over hun blinde dochter. Op een dag arriveert een 
geheimzinnige gebedsgenezeres aan het hof die zegt dat ze het blinde prinsesje kan ‘genezen’. 
Wie houdt zich aan zijn woord? En lukt het Repelsteeltje om zijn naam geheim te houden? Dit 
waargebeurde sprookje over belofte en schuld zit vol snedige dialogen, gloedvolle liedjes en 
magische toverkunsten. 
 
 
Toneelmakerij – Hamlet  
Zondag 22 maart, 13.30 uur @  Broedplaats Lely 
 

Hamlet zoekt zich een weg in de grote stad waar niks meer vanzelfsprekend lijkt. Oude waarden 

worden weggegooid en iedereen gaat voor het snelle succes. Een voorstelling geïnspireerd op de 

actualiteit van de snel veranderende stad en haar opgroeiende inwoners. Iedereen in de buurt 

heeft respect voor de vader van Hamlet. Maar Hamlet zelf is voor de meeste inwoners een 

onbekende. Op de dag dat hij thuiskomt van een verblijf in het buitenland wordt zijn vader op 

straat doodgeschoten 

De Amsterdamse jeugdtheaterschool – De Productieklas  
Zondag 3 mei, 14.30 uur @ CC Amstel 
 

Onder de bezielende artistieke leiding van theatermaker Jelle Zijlstra werken 12 spelers van de Amsterdamse 
jeugdtheaterschool  een jaar lang naar een voorstelling toe. Deze voorstelling presenteren zij op zondag 3 mei in CC Amstel.  
 
Wat hebben Antigone en Greta Thunberg met elkaar gemeen? Een Griekse prinses die tegen de wetten van de koning in 
gaat en dit met de dood moet bekopen...en een Zweeds meisje dat op een dag besluit niet meer naar school te gaan...? 
Beiden overtreden zij de wet, beiden staan zij pal voor hun principes. Maar de wet...  Daar heb je je toch gewoon aan te 
houden? In Antigone Thunberg schetst de productieklas een portret van twee rebellen die een koor van chagrijnige 
volwassenen in stropdassen trotseren. Hoe ver zou jij gaan voor je principes? Over opgroeien in angstige tijden, over 
ongehoorzaamheid.... toen en nu. 
 


