
 

 

  

 

KERSTVOORSTELLING 

HET VERHAAL VAN KNÖTELÖ 

€190 per klas  

GROEP 1 t/m 8 

Het dorpje Knötelö maakt zich op voor de jaarlijkse viering van het kerstfeest. 

De feestcommissie heeft er he-le-maal zin in om de boel weer een beetje op te 

vrolijken. Meneer Bitterbal, al 55 jaar inwoner van Knötelö, loopt ook rond, hij 

heeft een spannend verhaal te vertellen over een gestolen kerstboom. Moeder 

en vader Apekool zien  het intussen allemaal niet meer zitten. Ze moeten nog 

van alles regelen en dan hebben ze ook nog eens geen kerstboom kunnen 

kopen dit jaar. Broer en zus Apekool zijn echte boefjes en rennen al 

sneeuwballen gooiend door de school. Ze vergeten haast dat ze op pad waren 

gestuurd voor een boodschap. Komt het dit jaar wel goed in Knötelö?     

Alle personages lopen door de school. Om de 10 minuten stapt er een ander 

personage uit Knötelö de klas binnen en speelt zijn/ haar verhaal. De kinderen 

krijgen zo op speelse wijze alle facetten van dit winterse verhaal mee en leren 

de personages uit Knötelö heel goed kennen. Soms mogen ze zelfs even mee 

spelen en fantaseren.  

De voorstelling duurt in totaal 50 minuten (bij spelen voor 4 klassen) of 60 

minuten (bij spelen voor 5 klassen) 

Minimaal aantal klassen: 4 

 

OVER DE AMSTERDAME JEUGDTHEATERSCHOOL 

De AJTS maakt al enkele jaren met veel succes voorstellingen rondom het 

thema van de Kinderboekenweek. Omdat het kerstdiner op veel scholen dit 

jaar anders dan anders zal zijn, ouders mogen bijvoorbeeld de school niet in,  

hebben we ook voor de kerstperiode een speciale voorstelling ontwikkeld. Zo 

kan de afsluiting van het jaar toch iets speciaals worden.  

Meer theater in de klas? Kijk eens naar ons onderschoolse aanbod.  

 Begeleiding groep 8 voorstelling 

 Theaterlessen onder schooltijd 

 Theater na schooltijd 

 

    7 – 17 DEC. 2020 

RESERVEREN 

  

Mail naar nina@ajts.nl 
 

of bel 06-17451665 

 

 

 

PRAKTISCH 
 Minimaal 4 klassen maximaal 5 

klassen per voorstellingsronde. 

 Max. 3 voorstellingsrondes op 1 

dag mogelijk.  

 Kosten zijn 190 euro per klas. 

 Duur: 50 min/ 60 minuten 

 We spelen in de klas. De klas 

hoeft niet te verplaatsen. Er 

komen telkens andere 

personages de klas binnen 

stappen. 

 De voorstelling wordt gespeeld 

door 6 theaterdocenten van De 

Amsterdamse Jeugdtheaterschool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ajts.nl/groep-8-eindvoorstelling/
https://www.ajts.nl/theaterlessen-in-het-primair-onderwijs/
https://www.ajts.nl/theaterlessen/8-12-jaar/
mailto:nina@ajts.nl

