
THEATERKIJKEN 
15 + (VO 3e klas of hoger) 

 
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) 
met Vera of met de acteurs en/of regisseur! De geselecteerde voorstellingen voor seizoen 19/20 
zijn:               Let op: aanvangstijden en locaties verschillen! 
 

Datum   Aanvang   voorstelling  Theatergroep  Locatie 
Maandag 25 nov  19.30 uur Bloedlink  DOX en NT jong  De Krakeling  
Zaterdag 30 nov  19.30 uur Age of Rage  Toneelmakerij  Theater Bellevue 
Zaterdag 11 januari 20.30 uur Guilty until proven Orkater/Sir Duke  Theater Bellevue 
Zondag 3 mei  14.30 uur De productieklas  AJTS   CC Amstel 

 
DOX en NTjong – Bloedlink  
Maandag 25 november, 19.30 uur @ De Krakeling 
 

Deze voorstelling is de Zilveren Krekel winnaar en gaat dit seizoen in reprise. Een humoristische, 
rauwe en muzikale voorstelling over hoe je doet en wie je eigenlijk bent. In een probleemklas 
heeft een lerares haar leerlingen totaal niet in de hand. Dan vindt ze een pistool in één van de 
schooltassen. Er ontstaat een broeierige sfeer in de klas waarbij de leerlingen en lerares 
tegenover elkaar komen te staan. Heftige discussies worden gevoerd over afkomst en gedrag, 
over afwijzing en erkenning, over wat nou eigenlijk belangrijk is in je leven. 
 
Toneelmakerij – Age of rage 
Zaterdag 30 november, 19.30 uur @ Theater Bellevue 
 

Age of Rage is een rauwe en energieke voorstelling van Wieke ten Cate. Een snel en scherp stuk over een 
razend meisje. In een politiecel zit een meisje. Ze heeft, vindt ze zelf, nauwelijks iets gedaan, maar toch is 
ze naar de grond gewerkt, opgepakt en vastgezet. Ze kwam op het Achtuurjournaal. Daar werd de taart 
die zij in het gezicht van de zwarte politica duwde een terroristische daad genoemd. Terwijl ze alleen maar 
wil laten zien dat ze boos is!  In de politiecel komen een maatschappelijk werker langs en een advocaat, 
haar vader, een politieman en de politica. Allemaal willen ze weten waarom een doorsnee wit meisje, 
met zo’n makkelijk leventje, nou zo boos is.   

Orkater/Sir Duke – Guilty until proven 
Zaterdag 11 januari, 20.30 uur @ Theater Bellevue 
 

Wie bepaalt wanneer iemand schuldig is? De publiek opinie, de media, de rechter of laat je je 
leiden door je eigen perspectief? En wat maakt schuldig, de trekker overhalen of de kogels 
laten slingeren? Op een late avond wordt in een besloten ruimte een lijk gevonden. De dader 
bevindt zich onder de aanwezigen. Een ontwrichtende gebeurtenis die in moordend tempo de 
onderlinge verhoudingen op scherp zet. Wie kan voor het ochtendlicht zijn onschuld bewijzen 
of zich van zijn schuld ontdoen? 
 
                                                      
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. 
 


