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In deze brochure nemen we je mee op reis langs het rijke 
cultuuraanbod van de stad Utrecht. Domtoren & Domkerk, 
Centraal Museum, Het Filiaal theatermakers, Het Utrechts 
Archief, Kasteel de Haar, Museum Catharijneconvent,  
Museum Speelklok, nijntje museum, Sonnenborgh –  
museum & sterrenwacht, Spoorwegmuseum,  
Stadsschouwburg Utrecht, TivoliVredenburg, Universiteits-
museum Utrecht; allemaal hebben ze weer een prachtig  
cultuureducatief programma samengesteld. Maar er is 
meer: dit jaar verwelkomen wij drie nieuwe partners! 
DOMunder, EKKO en Podium Hoge Woerd, stellen zich op 
pagina 28 en 29 aan je voor.

Met de verruiming van ons aanbod, sluiten wij nóg beter 
aan bij de cultuureducatieve wensen van de Utrechtse 
scholen. Of dat nou bij een bepaald thema of schoolvak 
is, binnen een bepaalde leerlijn, bij specifieke kerndoelen 
of 21e eeuwse vaardigheden, of gewoon omdat je een 
unieke ervaring voor je leerlingen zoekt; voor iedereen zit 
er wat van zijn of haar gading bij! Op onze website vind je 
uitgebreide informatie over ons aanbod en de vervoers-
mogelijkheden. In deze brochure lichten wij een tipje van 
de sluier op. Laat je inspireren door al het moois dat de stad 
Utrecht te bieden heeft. Je hoeft alleen maar te kiezen, wij 
verzorgen de rest!

Karen Jong, coördinator cultuureducatie
Annette Reissenweber, medewerker Planning & Organisatie

Voor je ligt de gloednieuwe brochure van Cultuur & School Utrecht. Hierin vind je ons cultuur- 
educatieve aanbod voor schooljaar 2018 – 2019. Of het nu om een museumrondleiding gaat,  
een theatervoorstelling of een concert: culturele activiteiten geven leerlingen onvergetelijke  
ervaringen. Ze ontdekken dat er meerdere manieren zijn om naar de wereld te kijken. Ze komen  
in aanraking met de rijkdom van hun eigen ideeën en emoties, en die van een ander. Culturele  
activiteiten zijn slijpstenen voor het kritisch denkvermogen en vormen onmisbare schakels in de 
vorming van de identiteit. Bovendien brengen ze plezier en ontspanning!

OVER CULTUUR & SCHOOL UTRECHT
Cultuur & School Utrecht is het coördinatiepunt voor het grootschalig cultuuraanbod 
van de stad Utrecht. Cultuur & School Utrecht regelt, op verzoek van de Utrechtse 
basisscholen, het bezoek aan musea en podia in de stad Utrecht. Maar we doen meer 
dan dat: we inventariseren de wensen en behoeften van scholen zodat het culturele 
aanbod nog beter aansluit op het lesprogramma van de scholen. Daarmee is de rijke 
ervaring die de leerlingen opdoen in het museum, de concertzaal of het theater echt 
leren buiten de school!
Wil je meer informatie? Kijk op www.cultuurenschoolutrecht.nl 
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PRAKTISCHE INFORMATIE
PRIJS VERVOER
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PODIUM
Een bezoek aan een theater-  
of concertzaal kost €7,50 per  
leerling en de begeleiders mogen 
gratis mee. Incidenteel biedt het 
gezelschap workshops aan. Scholen 
kunnen kiezen of ze een workshop 
willen, het hoeft niet. Voor deze 
workshops moet apart worden  
betaald. De prijzen voor deze  
workshops staan vermeld bij het 
‘Cultureel aanbod van de podia’, op 
de website en in het plansysteem.

MUSEUM 
De prijs voor een bezoek aan een 
museum verschilt per museum. 
In het ‘Cultureel aanbod van de 
musea’ staat per museum vermeld 
welke prijs zij hanteren. Het gaat 
in alle musea om een groepsprijs 
voor maximaal 30 leerlingen. De 
begeleiders mogen gratis mee. 

De prijzen in deze brochure zijn 
inclusief btw.

Naast het museum- of podium-
bezoek kun je bij Cultuur & School 
Utrecht ook terecht voor verschil-
lende vervoersmogelijkheden. Op 
verzoek van de school regelt Cultuur 
& School Utrecht busvervoer van 
en naar de culturele instellingen. 
Net als vorig jaar hebben we een 
samenwerking met zowel U-OV als 
Pouw Vervoer.  
Zij bieden verschillende opties aan:

U-OV VERVOERSBEWIJS  
Leerlingen en begeleiders reizen 
via het reguliere openbaar vervoer 
van U-OV voor een vaste retourprijs 
naar de culturele instelling. 
- €2,55 per persoon* voor een   
  retourtje voor zowel leerlingen als 
  begeleiders;
- Je ontvangt van Cultuur & School 
  Utrecht (digitaal) één vervoers-
  bewijs voor de gehele groep  
  met het aantal leerlingen en  
  begeleiders erop;
- Je hebt met het vervoersbewijs  
  toegang tot de bussen en trams  
  van U-OV;
- Print het vervoersbewijs en laat  
  het zowel op de heen- als terugreis  
  door de chauffeur stempelen;
- Het vervoersbewijs is alleen geldig  
  tussen 9:00 uur en 16:00 uur;
- Op iedere 15 leerlingen minimaal  
  één begeleider.

U-OV VERSTERKINGSRIT
U-OV biedt stadsbussen aan met 
40 zitplaatsen en 20 staanplaatsen. 
Deze bus rijdt van halte naar halte, 
maar is wel exclusief in gebruik voor 
de school die de bus gereserveerd 
heeft. 
- Prijs per bus is €185,50*;
- De bus rijdt van halte naar halte,  
  dat wil zeggen dat de leerlingen  
  lopen naar de dichtstbijzijnde halte  
  bij school. Van die halte worden zij  
  gebracht naar de halte vlak bij de  
  culturele instelling (en vice versa);

- De U-OV Versterkingsritten zijn  
  alleen mogelijk tussen 09:30 uur  
  en 15:30 uur;
- Op iedere 20 kinderen minimaal   
  één begeleider;
- U-OV heeft een maximum aantal  
  bussen per dag die ingezet kunnen   
  worden voor Cultuur & School  
  Utrecht, er is dus een beperkte  
  beschikbaarheid van deze bus. 

POUW VERVOER -  
KLEINE BUS
Pouw Vervoer biedt kleine  
touringcars aan met 16 zitplaatsen 
en 16 staanplaatsen
- De prijs per bus is €170,-*;
- De leerlingen worden van school   
  opgehaald en afgezet voor de deur  
  van het museum, behalve bij  
  Museum Speelklok (dan 50 m.  
  lopen) en vice versa;
- De bussen bevatten gordels;

POUW VERVOER -  
GROTE BUS 2 TYPEN
Pouw Vervoer biedt 2 typen grote 
touringcars aan: 
- Een bus met 68 zitplaatsen voor  
  €300,-*.
- Een bus met 90 zitplaatsen voor  
  €400,-*. 
  Voor beide bussen gelden de  
  volgende voorwaarden:
- De leerlingen worden van school  
  opgehaald en afgezet op vaste  
  punten vlakbij de culturele  
  instelling;
- De touringcars bevatten gordels;

* Let op: de hiervoor genoemde prijzen zijn  
inclusief btw en geldig t/m 31 december 
2018. Per 1 januari 2019 worden de tarieven 
voor personenvervoer mogelijk verhoogd 
i.v.m. btw- en/of cao-wijzigingen. Tijdens  
het ter perse gaan van deze brochure was 
nog niet bekend of deze prijsverhogingen 
daadwerkelijk zullen plaats vinden.
Indien de vervoersprijzen worden verhoogd, 
zullen wij alle scholen die culturele activit-
eiten hebben geboekt daarvan op de hoogte 
brengen.   3



MAAK JE KEUZE… 
Het aanbod van onze culturele partners voor schooljaar 
2018-2019 vind je in deze brochure. Het geeft een overzicht 
van wat er allemaal te zien en te doen is voor de Utrechtse 
basisschoolleerlingen. 

Onze website: www.cultuurenschoolutrecht.nl geeft per 
activiteit uitgebreidere informatie en daar vind je ook het 
beschikbare lesmateriaal. Ook biedt de website achter-
grondinformatie over de culturele instellingen. 

Praktische zaken als bereikbaarheid en toegankelijkheid van 
een gebouw, maar ook waar de instelling voor staat, welke 
punten het museum of podium uniek maakt en wat de 
instellingen willen bereiken. Kortom deze brochure is  
een beknopte presentatie van het culturele aanbod, voor  
de meest recente informatie kun je de website raadplegen.

… EN SCHRIJF IN
Het inschrijven en plannen van een bezoek met je klas aan 
een culturele activiteit gaat via het digitale plansysteem. Op 
de meeste scholen gebeurt dat door de cultuurcoördinator. 
Ga naar de website www.cultuurenschoolutrecht.nl en klik 
rechtsboven op ‘login’. 
• De eerste keer dat je als school gebruik gaat maken 
van het plansysteem vul je eenmalig de schoolgegevens in. 
Als je school al ingeschreven is, dan hoeft dit niet nogmaals 
te gebeuren. 

• Eenmaal ingelogd begin je met het aanmaken van 
de groepen. Elk schooljaar maak je opnieuw je groepen  
aan met de groepsleerkracht als contactpersoon. We raden 
je aan om dit te doen, zodat de groepsleerkracht zelf op 
de hoogte gehouden wordt van de culturele bezoeken. De 
mails die automatisch vanuit het plansysteem verzonden 
worden, zoals de herinneringsmail en de evaluatie gaan  
dan zowel naar de cultuurcoördinator als naar de  
groepsleerkracht. 

• Na het toevoegen van de groepen kun je per groep 
aangeven welk aanbod je graag wil boeken. Daarnaast kun 
je direct aangeven of je gebruik wilt maken van vervoer  
en zo ja, van welke vervoersoptie. Je kunt altijd opnieuw 
inloggen om inschrijvingen toe te voegen of het overzicht  
te bekijken/downloaden.

Het plansysteem is eenvoudig in gebruik en voorzien van 
instructieblokjes. Heb je vragen over het plannen, dan kun 
je altijd contact opnemen met de medewerker Planning & 
Organisatie van Cultuur & School Utrecht.

Je kunt het hele jaar door boeken, maar om verzekerd te zijn  
van een plek adviseren wij je school in te schrijven vóór 13 juli 2018. 

INSCHRIJVING
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BOEKING DEFINITIEF
Nadat de cultuurcoördinator de verschillende groepen  
van de school voor een museum- of podiumbezoek  
heeft ingeschreven, gaat de medewerker Planning &  
Organisatie van Cultuur & School Utrecht met deze  
informatie aan de slag. Er vindt afstemming plaats met de 
musea om te checken of de opgegeven dagen en tijdstip-
pen uitkomen. Er wordt een goede indeling gemaakt van 
groepen over de gewenste voorstellingen en concerten. 
Ook wordt de vervoersvoorkeur afgestemd met U-OV en/of 
Pouw Vervoer. In de tweede week van het nieuwe school-
jaar ontvangt de cultuurcoördinator een overzicht van de in-
geplande bezoeken. De cultuurcoördinator heeft vijf dagen 
de tijd om deze boeking om te zetten in een bevestiging.  
Daarmee zijn de bezoeken definitief.

FACTURATIE
Cultuur & School Utrecht factureert twee keer per jaar:
- In november 2018. Een factuur met het afgenomen  
  aanbod en eventueel busvervoer tot en met december  
  2018.
- In mei 2019. Een factuur met het afgenomen aanbod en  
  eventueel vervoer van januari 2019 tot de zomervakantie.

REMINDER
Drie weken voor het bezoek aan de culturele instelling  
ontvangen zowel de cultuurcoördinator als de groeps-
leerkracht een e-mail ter herinnering aan het aankomende 
bezoek. In deze e-mail staat informatie voor een goede 
voorbereiding op de culturele activiteit. Daarin vind je ook 
informatie over eventueel geboekt busvervoer. 

EVALUATIE
Om de culturele activiteiten zo goed mogelijk op de  
wensen uit het onderwijs aan te laten sluiten, stuurt Cultuur 
& School Utrecht na elk bezoek een digitale enquête; één  
voor de leerkracht zelf en één voor de leerlingen.  
De uitkomsten van de enquêtes geven we anoniem door 
aan de betreffende culturele instellingen.

BOEKINGSVOORWAARDEN EN ALGEMENE 
VOORWAARDEN
Bij inschrijving voor het nieuwe schooljaar ga je akkoord 
met onze boekingsvoorwaarden en Algemene Voor-
waarden. De uitgebreide voorwaarden vind je op www.
cultuurenschoolutrecht.nl/informatie. Nadat de activiteiten 
zijn bevestigd door de culturele instelling en de cultuur-
coördinator, zijn de inschrijvingen definitief en daarmee 
bindend. Wijzigingen en/of annuleringen door de school 
kunnen alleen doorgang vinden wanneer de culturele  
instelling waarbij de activiteit geboekt is, hiermee akkoord 
gaat. Wanneer dit niet het geval is kunnen de kosten  
voor de activiteit en het busvervoer aan de school in  
rekening gebracht worden. 
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CENTRAAL MUSEUM
Schatten en rovers
Hoe verzamel je kunst? 
Inspiratie 
Tegenstellingen
Rietveld en De Stijl
Dromen van de toekomst
Een huis om van te houden... 
 ... het Rietveld Schröderhuis
Bezoek op maat

DOMTOREN EN DOMKERK
Noem je mij dom? 

DOMunder 
Een ondergrondse ontdekkingstocht 
door 2000 jaar Utrecht

EKKO 
Hout van jou - Clean Pete  
Afterpartees - Afterpartees
Kypski - Kypski 
Bezoek op Maat

HET FILIAAL THEATERMAKERS
Oor overboord
ISHI, een sterk indianenverhaal 
Falling Dreams
Bezoek op Maat

HET SPOORWEGMUSEUM
Werk aan het spoor
Hoe werkt een trein?

HET UTRECHTS ARCHIEF
Op zoek naar Middeleeuws Utrecht
Op reis door de provincie Utrecht 
Utrecht groeiende stad 

KASTEEL DE HAAR
Logeren in een echt kasteel

MUSEUM CATHARIJNECONVENT
Nog 1 nachtje slapen 
Maak samen met Kobe een museum 
Jij als onderzoeker
Wat vieren we in het voorjaar?
Feest! Weet wat je viert 
Wie ben jij & wie ben ik

MUSEUM SPEELKLOK
Het is Toon die de muziek maakt! 
Daar zit muziek in! 
Robots     Music 
Magische muziekmachines 
Bezoek op Maat 

NIJNTJE MUSEUM
In het verkeer 
Wat is een museum? 

PODIUM HOGE WOERD
ChitChat – Maas theater en dans
De man die alles weet – Theater Artemis
Binnenbeest – De Dansers 
Hout van jou - Clean Pete  
ISHI, een sterk indianenverhaal –  
Het Filiaal theatermakers
Falling Dreams – Het Filiaal theatermakers
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SONNENBORGH
Zweven en zwaartekracht
Ster in beeld
Leve(n) de planeten
Gezichten van de maan
Meten wordt weten

STADSSCHOUWBURG UTRECHT
Gruffalo - Meneer Monster
Ka-blamm – Theater Sonnevanck
Noumi, zusje zeven – ROSE stories
Alladin – Theater Terra
Robotje – Het Nationale Theater/NTjong
De Jokkebrokker – Maas theater en dans
Bruno wordt een superheld – MaxTak
GEKKIGHEID – Introdans
Zus van Mozart – Daniël van Klaveren/STIP 
ISHI, een sterk indianenverhaal – 
Het Filiaal theatermakers
Martin Luther King – Urban Myth i.s.m.  
De Krakeling & STIP theaterproducties
De Vrekkin – Het Nationale Theater/ 
Ntjong
Gewoon Held – Het Laagland
Hallo Familie – Maas theater en dans
Falling Dreams – Het Filiaal theatermakers
Bye bye baby – Maas theater en dans 
De Krijtkring – De Toneelmakerij
Bezoek op Maat

TIVOLIVREDENBURG
Het Boompje – Alle hoeken van 
                                       de kamermuziek
Be Bach – Ton Meijer
Caravan – Julian Schneemann
Help, een olifant! – Wishful Singing
De Muziekfabriek – Calefax Rietkwartet                          
Blauw Gras – Theatergroep Wie Walvis 
Maestro Eric: Flamenco! – Eric Robillard
Dr Pepper & The Crazy Groove Express   
Bezoek op Maat

UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT
Als ik later klein ben –  
Universiteitsmuseum in de klas
Een bak vol botten –  
Universiteitsmuseum in de klas
Onderzoeken en presenteren –  
Universiteitsmuseum in de klas



Ben je benieuwd geworden naar wat de Utrechtse musea de scholen in schooljaar 2018 - 2019 te bieden hebben?  
Bekijk de volgende pagina’s voor het culturele aanbod van de musea per leerjaar.

Bezoek op Maat is de nieuwe naam voor Museum+.  
Met Bezoek op Maat kunnen musea en podia – naast hun 
reguliere aanbod – maatwerk leveren aan scholen in hun 
museum of podium. 

Scholen willen soms een vraaggerichte activiteit afnemen 
die aansluit bij bijvoorbeeld een thema in de klas, dat past 
bij een specifiek vak of juist bij een specifieke 21e eeuwse 
vaardigheid. 

Culturele instellingen kunnen inspelen op deze vraag door 
bijvoorbeeld de verdieping te zoeken in een specifiek  
collectiestuk of -stukken, of een onverwachte combinatie 
van reguliere routes door de culturele instelling te maken.  

Vanaf pagina 50 in deze brochure vind je de culturele  
instellingen die Bezoek op Maat aanbieden. Bezoek op 
Maat is te boeken via het plansysteem van Cultuur & School 
Utrecht. 

BEZOEK OP MAAT
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GENRE    Cultureel Erfgoed en  
        Beeldende kunst
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    € 130,- per groep 

MUSEUM: nijntje museum MUSEUM: nijntje museum

TITEL: In het verkeer TITEL: Wat is een museum?

DOELGROEP: 1/2

PROGRAMMA
Het programma ‘wat is een museum?’ is speciaal gemaakt 
voor de groepen 1 en 2. In de themaruimte ‘Het museum’ 
ontdekken de kinderen wat een museum is. Deze ruimte 
is ingericht als een rijke leeromgeving waarin veel gespeeld, 
uitgeprobeerd en ontdekt kan worden. 

De leerlingen maken kennis met het fenomeen museum, 
kijken naar kunst, richten zelf een tentoonstelling in en 
onderzoeken de elementen kleur, vorm en compositie. Zo 
maken de leerlingen een eigen compositie op een lichttafel, 
bouwen zelf een kunstwerk geïnspireerd op de kunststro- 
ming Bauhaus en De Stijl, waarvan Dick Bruna een bewon-
deraar was, maken voelend, kijkend en luisterend kennis 
met de gereedschappen van Dick Bruna en zoeken delen 
van tekeningen bij elkaar op de werktafel, en oefenen zo  
in goed kijken en vergelijken. 
Vlakbij ‘het museum’ bevindt zich ‘het huis van Dick  
Bruna’. Daar kunnen de kinderen origineel werk van  
Dick Bruna bekijken en zich verwonderen over alle  
boekjes die hij geschreven heeft. De leerlingen  
bezoeken ook het kunstlokaal. In deze ruimte gaan ze,  
onder begeleiding van de spelbegeleider, aan de slag  
met het maken van een eigen kunstwerk. Het nijntje  
museum staat garant voor een complete, culturele  
ontdekkingstocht: actief, receptief en reflectief. Nooit  
belerend, maar altijd spelenderwijs.

EDUCATIE
Het voorbereidend lespakket bestaat uit een handleiding 
met digitaal fotomateriaal. Het lespakket biedt een intro-
ductie op nijntje en het nijntje museum, een introductie  
op het museumbezoek en het programma ‘wat is een 
museum?’, een themales ‘kleuren met met verf’  in de vorm 
van een lesomschrijving met gebruik van eigen materiaal en 
suggesties voor verwerkingsopdrachten.

DOELGROEP: 1/2

PROGRAMMA
Het programma ‘in het verkeer’ is speciaal gemaakt voor de 
groepen 1 en 2. Het combineert een museumbezoek met 
verkeerseducatie. Samen ontdekken ze hun leefwereld en 
maken kennis met goed en veilig gedrag in het verkeer.  In 
het museum maken de leerlingen spelenderwijs kennis met 
diverse eenvoudige verkeerssituaties. De ruimte die bezocht 
wordt bestaat uit twee delen: de ene helft bevat allerlei 
leuke en leerzame verkeersspellen en de andere helft 
bestaat uit een groot verkeersplein.

Op het verkeersplein kunnen verschillende situaties 
geoefend worden zoals het lopen op de stoep, het lopen 
langs een obstakel op de stoep, het oversteken op een  
zebrapad, het oversteken op een zebrapad met verkeers-
licht, het oversteken van een spoorwegovergang, wachten 
op een bus en hoe om te gaan met een naderende trein. 
Het nijntje museum staat garant voor een complete,  
culturele ontdekkingstocht: actief, receptief en reflectief. 
Nooit belerend, maar altijd spelenderwijs.

EDUCATIE
Het voorbereidend lespakket bestaat uit een handleiding 
met digitaal fotomateriaal. Het lespakket biedt een  
introductie op nijntje en het nijntje museum, een  
introductie op het museumbezoek en het programma ‘in 
het verkeer’, een themales ‘veilig in het verkeer’ in de  
vorm van een voorleesverhaal met beeld en  
suggesties voor verwerkingsopdrachten.

GENRE    Cultureel Erfgoed en  
        Beeldende kunst
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    € 130,- per groep 

4      9
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CULTUUR
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GENRE    Cultureel Erfgoed en  
       Wetenschap & Technologie
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    €100,-  per groep

MUSEUM: Museum Catharijneconvent MUSEUM: Museum Speelklok

TITEL: Nog 1 nachtje slapen TITEL: Het is Toon die de muziek maakt!

DOELGROEP: 3DOELGROEP: 1/2/3

GENRE    Beeldende kunst en
        Cultureel Erfgoed
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    €100,- per school  
       (eenmalig voor alle  
       groepen)   5

PROGRAMMA
In dit vrolijke interreligieuze programma gaan de kleuters 
helpen een feest voor te bereiden. Wat heb je allemaal 
nodig als je een feestje gaat vieren? Lekker eten, muziek  
en slingers? De kleuters verzamelen cadeautjes en ont-
dekken op speelse wijze welke feesten we vieren. Ze kijken 
naar kunstvoorwerpen, luisteren naar verhalen en doen bij 
elk feest een leuke opdracht. 

EDUCATIE
Er is zowel voor als na het bezoek educatief  
materiaal beschikbaar via de digibord-module  
op de website www.feestweetwatjeviert.nl.  
Daar staan informatieve teksten over objecten,  
tradities en rituelen maar ook spelletjes,  
creatieve verwerkingsopdrachten, filmpjes  
enz. Dit kan klassikaal worden gebruikt of  
individueel. 

Het uitvoeren van deze lessuggesties zorgt  
voor een goede voorbereiding op wat de leerlingen  
kunnen verwachten. Daarnaast maakt het uitvoeren ervan 
het museumbezoek een waardevollere beleving.

OOK GESCHIKT VOOR: 2

10    

PROGRAMMA
Een makkelijk te geven en pakkende voorbereidende les in 
de klas met onder andere een verhaal - over het orgelaapje 
Toon - om in de klas voor te lezen, en een knutselopdracht 
waarbij de leerlingen een muts maken die op kan worden 
gezet bij het bezoek aan het museum. Tijdens de les in  
het museum klinkt er veel muziek! Luister naar de live 
demonstraties van instrumenten en klinkende verhalen  
in het museum. Daarna gaat iedereen zelf aan de slag.  
De leerlingen gaan in het museum op zoek naar orgelaapje 
Toon. Uiteindelijk  maken ze aan de hand van duidelijke 
voorbeelden zelf een eenvoudig liedje voor een zelfspelend 
muziekinstrument. De afsluitende les is een eenvoudige 
tekst-, teken-, of muziekopdracht. Centraal staat muziek en 
het muziekinstrument zelf.

EDUCATIE
Voorbereidende les
Groepsgesprek, luisteren naar een verhaal (en tussen- 
door liedjes zingen en nieuwe woorden leren) en een  
knutselopdracht. Het onderwijs materiaal is eenvoudig  
te downloaden van de website van het museum. De les  
zit zo in elkaar dat hij eenvoudig te geven is en geen  
extra voorbereiding van de docent vereist

Les in het museum
De les in het museum is een combinatie van: luisteren  
naar muziek en klinkende verhalen, vragen stellen, zelf  
doen (liedje maken) en beweging (dansen). Na een  
luistergedeelte kunnen de leerlingen ontspannen en  
dansen op de muziek van een groot kermisorgel, om  
vervolgens weer geconcentreerd zelf aan de slag te gaan.

Afsluitende les
Keuze uit de lesbrief uit een tekstopdracht, teken- 
opdracht, of muziekopdracht. Eens in de maand plaatst 
Museum Speelklok een selectie van de resultaten hiervan 
op de website!
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GENRE    Cultureel Erfgoed
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    € 130,- per groep 

MUSEUM: Centraal Museum MUSEUM: Centraal Museum

TITEL: Schatten en rovers TITEL: Hoe verzamel je kunst?

DOELGROEP: 3/4

PROGRAMMA
Wat is een verzameling? Waarom verzamelen mensen 
eigenlijk? We nemen een kijkje bij de Van Baaren collectie. 
Broer en zus Van Baaren verzamelden o.a. graag  
schilderijen van bloemen, landschappen en stillevens.  
De leerlingen kruipen in de rol van deze deftige broer en  
zus en ontdekken samen met de museumdocent de  
verhalen van de kunstwerken en maken ze hun eigen  
verzameling.

EDUCATIE
Het educatieve materiaal is te downloaden op onze  
website. Met leskaarten en interactieve opdrachten  
worden lessuggesties gegeven om het bezoek op school 
actief voor te bereiden. In deze lessen wordt rekening  
gehouden met de meervoudige intelligenties. Bovendien 
worden er tips gegeven om achteraf waardevol te  
reflecteren op het bezoek.

DOELGROEP: 3/4

GENRE    Beeldende kunst
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    € 130,- per groep 

4    

OOK GESCHIKT VOOR: 1/2

PROGRAMMA
Gouden munten, zilveren schalen, kleurrijke  
schilderijen... het Centraal Museum is de  
schatkamer van Utrecht! Maar…… rovers  
liggen altijd op de loer en daarom moeten we  
de schatten goed bewaken! Benieuwd naar  
onze schatten? Samen met de museumdocent  
ontdekken de leerlingen verschillende schatten  
uit de collectie. Dit programma is een leuke en  
leerzame kennismaking met het museum en  
de museummedewerkers! 

EDUCATIE
Het educatieve materiaal is te downloaden op  
onze website. Met leskaarten en interactieve  
opdrachten worden lessuggesties gegeven om  
het bezoek op school actief voor te bereiden.  
In deze lessen wordt rekening gehouden met de  
meervoudige intelligenties. Bovendien worden er tips  
gegeven om achteraf waardevol te reflecteren op het 
bezoek.

OOK GESCHIKT VOOR: 1/2
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GENRE    Cultureel Erfgoed
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    €195-  per groep

MUSEUM: Museum Catharijneconvent MUSEUM: Spoorwegmuseum

TITEL: Maak samen met Kobe een museum TITEL: Werk aan het spoor

DOELGROEP: 3/4DOELGROEP: 3/4

GENRE    Beeldende kunst en
        Cultureel Erfgoed
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    €100,- per school  
       (eenmalig voor alle  
       groepen)

  512    

PROGRAMMA
In de klas maken de leerlingen door middel van een  
verhaal kennis met Kobe. Kobe verzamelt, sorteert,  
registreert en presenteert allerlei mooie en bijzondere 
vondsten. Dit gaan de leerlingen in het museum ook doen. 
Ze helpen Kobe zijn verzameling te vergroten en gaan op 
zoek naar dieren op de kunstwerken. 

De les wordt afgesloten met het maken van een eigen  
museum met de gevonden voorwerpen.

EDUCATIE
Er is zowel voor als na het bezoek educatief materiaal  
beschikbaar via de digibord-module op de website  
www.feestweetwatjeviert.nl. Daar staan informatieve  
teksten over objecten, tradities en rituelen maar ook 
spelletjes, creatieve verwerkingsopdrachten, filmpjes  
enz. Dit kan klassikaal worden gebruikt of individueel. 

Het uitvoeren van deze lessuggesties zorgt voor 
een goede voorbereiding op wat de leerlingen  
kunnen verwachten. Daarnaast maakt het  
uitvoeren ervan het museumbezoek een  
waardevollere beleving.

PROGRAMMA
Met het programma ‘Werk aan het spoor’ zullen leerlingen 
kennis maken met de verschillende beroepen bij de  
spoorwegen. Het museumbezoek begint in de Koninklijke 
Wachtkamer. Onder begeleiding van een museumdocent 
ontdekken de leerlingen verschillende voorwerpen uit 
de collectie die bij een van de spoorwegberoepen horen. 
Daarna gaat de klas in kleine groepjes op speurtocht  
door de enorme wereld van treinen. Als ze klaar zijn  
hebben ze zelf ervaren wat de verschillende beroepen  
op het spoor inhouden en kunnen ze hun opgedane  
kennis in praktijk brengen in een spannende treinrit.  
Hun harde werken wordt beloond met het afstempelen  
van hun werkbriefje.

EDUCATIE
Er is een lesbrief voor de docent met algemene  
informatie over het programma en lessuggesties (vooraf).  
Verder bestaat het educatief materiaal uit een duidelijke 
(stap voor stap) beschreven voorbereidingsles met werk-
blad, en een verwerkingsles met werkblad en creatieve 
opdracht voor na het museumbezoek. Tijdens het  
museumbezoek krijgen de leerlingen een werkboekje in 
de vorm van een koffertje. Er wordt gewerkt met tekst en 
foto’s. Ze gaan hiermee een interactieve speurtocht doen 
door het museum.



7 7

5 5

3 3

1 1

8 8

6 6

4 4

2 2

&

CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

GENRE    Wetenschap & Technologie
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    € 100,- per groep 

MUSEUM: Kasteel de Haar

TITEL: Logeren in een echt kasteel

DOELGROEP: 3/4/5

PROGRAMMA
Wat is groot, wat is klein, hoe meet je dat en waarom  
wil je dit meten? De leerlingen gaan in de klas  
onderzoekend en ontdekkend aan de slag en meten  
met hun eigen lichaam. Ze worden begeleid door een  
publieksbegeleider  van het Universiteitsmuseum die  
speciale collectie uit het museum heeft meegebracht.

Door te meten en vergelijken onderzoeken de  
leerlingen hoe je lengte kan meten. Ze gaan zelf aan  
de slag met eigen meetinstrumenten en meeteenheden.  
Tot slot komen ze te weten welke maten vroeger werden  
gebruikt, zoals el, duim, voet, etc. en hoe de meter is  
ontstaan.

DOELGROEP: 3/4

GENRE    Cultureel Erfgoed
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 60 minuten (90 minuten  
       incl.  retour parkeerplaats)
PRIJS    € 160,- per groep 

4    

OOK GESCHIKT VOOR: 5/6

  13

PROGRAMMA
In het programma gaan de kinderen samen met de gids 
door een aantal belangrijke ruimtes van het kasteel: de 
Main Hall, Eetzaal, Balzaal, Ridderzaal, een gastenkamer 
en de slaapkamer van de barones zelf. In deze ruimtes 
leren de kinderen hoe de gasten ontvangen werden, hoe 
je op een deftige manier de tafel dekte, hoe je danste op 
het gemaskerde bal. Kortom: hoe het er aan toe ging op 
het kasteel wanneer de baron en barones met hun gasten 
logeerden.

EDUCATIE
Enkele weken voor het bezoek aan het kasteel wordt  
een “brief van de barones” aan de leerkracht  
opgestuurd. In deze brief nodigt de barones  
de kinderen uit om het kasteel te bezoeken  
en om bijvoorbeeld het nieuwe personeel te  
leren tafeldekken. De leerkracht is natuurlijk  
vrij om een eigen creatieve voorbereiding te  
bedenken naast het voorlezen van de brief. 

TITEL: Als ik later klein ben

– Universiteitsmuseum in de klas

MUSEUM: Universiteitsmuseum Utrecht 



7 7

5 5

3 3

1 1

8 8

6 6

4 4

2 2

&

CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

GENRE    Cultureel Erfgoed en  
       Wetenschap & Technologie
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    € 100,- per groep 

MUSEUM: Museum Speelklok

TITEL: Daar zit muziek in!

DOELGROEP: 4/5

  514    

PROGRAMMA
Een makkelijk te geven en pakkende voorbereidende les in 
de klas met onder andere een geluidenquiz en een  
filmpje. Tijdens de les in het museum klinkt er veel  
muziek! Luister naar de live demonstraties van instru- 
menten en klinkende verhalen in het museum. Daarna  
gaat iedereen zelf aan de slag met het componeren,  
programmeren en laten horen van muziek. De 
afsluitende les is een tekst-, teken-, foto- of muziek- 
opdracht. Centraal staat muziek en het muziek-
instrument zelf.

EDUCATIE
Voorbereidende les
Groepsgesprek en geluidenquiz (actief), filmpje  
(receptief) en een muziekopdracht (actief en reflectief).  
Het onderwijs materiaal is eenvoudig te downloaden  
van de website van het museum. De les zit zo in elkaar  
dat hij eenvoudig te geven is en geen extra voorbereiding 
van de docent vereist.

Les in het museum
De les in het museum is een combinatie van: luisteren  
naar muziek en klinkende verhalen, vragen stellen, zelf  
doen (componeren) en beweging (dansen). Na een  
luistergedeelte kunnen de leerlingen ontspannen en  
dansen op de muziek van een groot kermisorgel, om  
vervolgens weer geconcentreerd zelf aan de slag te gaan.

Afsluitende les
Keuze uit de lesbrief uit een tekstopdracht, tekenopdracht, 
foto-opdracht of muziekopdracht. 

MUSEUM: Spoorwegmuseum

TITEL: Hoe werkt een trein?

DOELGROEP: 3/4/5/6/7/8

GENRE    Wetenschap & Technologie
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    €195-  per groep

PROGRAMMA
Hoe groot zijn de wielen van een trein? Hoe glad is een  
rails, hoe krijgt een elektrische trein stroom en hoe sterk 
is een stoomlocomotief? In de museumles Hoe werkt een 
trein?, kunnen leerlingen zelf de antwoorden op deze  
en andere vragen ontdekken. Ze gaan op  
onderzoek uit in het museum. Door te zoeken,  
kijken, voelen, meten en tellen leren ze van  
alles over hoe een trein werkt. 
 
In Techlab leren de kinderen op een speelse  
en interactieve manier de techniek achter de  
trein door proefjes te doen. Ze worden met  
deze les een echte treinexpert en sluiten hun  
reis af met een rit in de Vuurproef. 

EDUCATIE
Speciaal voor Techlab heeft het museum een  
educatieve website gemaakt om in de klas te  
gebruiken, www.techlabindeklas.nl. De  
website staat boordevol informatie, lesideeën,  
proefjes, quizzen en filmpjes over treintech- 
niek om samen met de kinderen in de klas  
te doen. Deze website is perfect geschikt als  
voorbereiding of verwerking van de museum- 
les Hoe werkt een trein? Tijdens het museum- 
bezoek krijgen de leerlingen een werkboekje  
die ze meeneemt door de wereld van treinen  
en gaan ze ook aan de slag met de proefjes in  
Techlab.

OOK GESCHIKT VOOR: 3
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PROGRAMMA
In een museum worden mooie, wonderlijke, rare en  
interessante dingen verzameld. Waarom bewaren mensen 
dingen in een museum en hoe kun je weten wat het is? 
Daarvoor moet je onderzoek doen. Tijdens de  
les op school lezen en leren de leerlingen over  
hoe een museum werkt en hoe je onderzoek  
doet. Daarna gaan ze in het museum zelf aan  
de slag als een echte conservator. 

EDUCATIE 
Er is zowel voor als na het bezoek educatief  
materiaal beschikbaar via de digibord-module  
op de website www.feestweetwatjeviert.nl.  
Daar staan informatieve teksten over objecten,  
tradities en rituelen maar ook spelletjes,  
creatieve verwerkingsopdrachten, filmpjes  
enz. Dit kan klassikaal worden gebruikt of  
individueel. 

Het uitvoeren van deze lessuggesties zorgt  
voor een goede voorbereiding op wat de leer- 
lingen kunnen verwachten. Daarnaast maakt  
het uitvoeren ervan het museumbezoek een  
waardevollere beleving.

PROGRAMMA
Robots gaan een steeds grotere rol spelen in het dagelijks 
leven, zowel op werk, op school en thuis. In de tentoon 
stelling Robots      Music ontdek je dat robots ook creatief 
kunnen zijn, kunnen communiceren en zelfs muziek  
kunnen maken en componeren. In het bijbehorende  
lesprogramma leer je hoe je op een eenvoudige manier  
zelf een echte robot kunt programmeren om een liedje  
op een instrument te spelen. 

EDUCATIE
Volgt later op de website van Cultuur & School Utrecht. 
Leren programmeren met de onderwijsrobot is  
gemakkelijk, leuk en intuïtief. Uiteraard speelt de robot  
aan het eind van de les al deze liedjes voor de hele klas! 

GENRE    Cultureel Erfgoed en 
       Wetenschap & Technologie
PERIODE   25-09-2018 t/m 01-03-2019 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    €100,- per groep

MUSEUM: Museum Catharijneconvent MUSEUM: Museum Speelklok

TITEL: Jij als onderzoeker

DOELGROEP: 4/5/6/7/8

GENRE    Beeldende Kunst en  
       Cultureel Erfgoed
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    €100,- per school  
       (eenmalig voor alle  
       groepen)4      15

TITEL: Robots        Music,
een muziekrobot speelt, jij programmeert!

DOELGROEP: 4/5/6/7/8
OOK GESCHIKT VOOR: combinatieklas 3/4/5
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MUSEUM: Museum Catharijneconvent

TITEL: Wat vieren we in het voorjaar?

DOELGROEP: 4/5/6/7/8

GENRE    Wetenschap & Technologie
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    €100,- per school incl.    
                       busvervoer (eenmalig voor 
        alle groepen)16    

PROGRAMMA
In het voorjaar vieren we Pasen, Hemelvaart en Pinksteren. 
We hebben lekker vrij en gaan eitjes zoeken en schilderen. 
En wat doet de paashaas?  Maar waarom hebben we vrij 
en wat vieren we eigenlijk? Met een lesprogramma over de 
voorjaarsfeesten van Palmpasen tot Pinksteren  
leren de kinderen in een zoektocht door het  
hele museum wat we vieren en waarom. Ze  
ontdekken wie in de hoofdpersoon is bij deze  
feesten en nemen het verhaal over zijn leven  
onder de loep.

EDUCATIE
Er is zowel voor als na het bezoek educatief  
materiaal beschikbaar via de digibord-module  
op de website www.feestweetwatjeviert.nl.  
Daar staan informatieve teksten over objecten,  
tradities en rituelen maar ook spelletjes,  
creatieve verwerkingsopdrachten, filmpjes 
enz. Dit kan klassikaal worden gebruikt of  
individueel. Het uitvoeren van deze les- 
suggesties zorgt voor een goede voor- 
bereiding op wat de leerlingen kunnen ver- 
wachten. Daarnaast maakt het uitvoeren  
ervan het museumbezoek een waardevollere beleving.

GENRE    Beeldende Kunst
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    €130,- per groep

MUSEUM: Centraal Museum

TITEL: Inspiratie

DOELGROEP: 5/6

PROGRAMMA
Je wilt iets creëren, maar je weet niet wat. Je hebt daarvoor 
inspiratie nodig. Maar wat is inspiratie? Zoals kunstenaars 
zich vaak door elkaar of hun omgeving laten inspireren  
gaan de leerlingen met de museumdocent op zoek naar  
wat hen aanspreekt in een kunstwerk en wat ze daarmee 
kunnen doen. Zo stappen ze in de schoenen van een  
kunstenaar. Door middel van kijk- of ontwerpopdrachten  
leren ze met een open blik naar kunst te kijken en  
ontdekken zij misschien wel iets wat hen inspireert. 

EDUCATIE
Het educatieve materiaal is te downloaden op onze  
website. Met leskaarten en interactieve opdrachten  
worden lessuggesties gegeven om het bezoek op  
school actief voor te bereiden. In deze lessen wordt  
rekening gehouden met de meervoudige intelligenties. 
Bovendien worden er tips gegeven om achteraf  
waardevol te reflecteren op het bezoek.

OOK GESCHIKT VOOR: 7



7 7

5 5

3 3

1 1

8 8

6 6

4 4

2 2

&

CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

MUSEUM: Centraal Museum

TITEL: Tegenstellingen

DOELGROEP: 5/6

GENRE    Beeldende Kunst
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    €130,- per groep17    

OOK GESCHIKT VOOR: 7

PROGRAMMA
Kunst is er in allerlei vormen en maten. Je weet wanneer 
een kunstwerk je aanspreekt, maar weet je ook waarom? 
Samen met de museumdocent bespreken de leerlingen aan 
de hand van kijk- of ontwerpopdrachten tegenstellingen 
zowel in de kunstwerken als in de museumcollectie. 
Zo leren ze nauwkeurig een kunstwerk te bekijken en ver-
schillende beeldaspecten te herkennen en te verwoorden.

EDUCATIE
Het educatieve materiaal is te downloaden op  
onze website. Met leskaarten en interactieve  
opdrachten worden lessuggesties gegeven om  
het bezoek op school actief voor te bereiden.  
In deze lessen wordt rekening gehouden met  
de meervoudige intelligenties. Bovendien  
worden er tips gegeven om achteraf  
waardevol te reflecteren op het bezoek.

  17
GENRE    Cultureel Erfgoed
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 135 minuten
PRIJS    €140,-  per groep

MUSEUM: Domtoren en Domkerk

TITEL: Noem jij mij Dom?

DOELGROEP: 6/7

PROGRAMMA
Ontdek het middeleeuwse Utrecht in de Domtoren en  
Domkerk. In de Domtoren neemt de gids de leerlingen 
mee op een reis terug in de tijd. Hoe bouw je een toren 
van  112,32 meter hoog zonder moderne machines? En 
hoe maak je een klok? Ook worden de leerlingen bewust 
gemaakt van de plek waar ze zijn als ze op het hoogste 
punt zijn aangekomen. De Domkerk heeft een interactief 
programma waarbij de leerlingen zelf op zoek gaan naar 
antwoorden. Ze ontdekken op deze manier de  
middeleeuwse Domkerk en zien de pijnlijke sporen van  
de reformatie. 

De Domtoren en Domkerk adviseren om de bezoeken  
van groep 5 in de tweede helft van het schooljaar in te  
plannen.

EDUCATIE
Het educatieve materiaal is een lespakket voor de 
voorbereidende les op school. Dit bestaat uit een ver- 
haal en een film. Tijdens het bezoek krijgen de leerlingen 
een opdrachtenboekje dat ze zowel in de toren als in de kerk 
gebruiken. Daarnaast zijn er handvaten en ondersteunende 
vragen voor een verwerkingsles na afloop van het bezoek.

OOK GESCHIKT VOOR: 5
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GENRE    Wetenschap & Technologie
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    € 100,- per groep

MUSEUM: Museum Catharijneconvent MUSEUM: Universiteitsmuseum Utrecht

TITEL: Feest! Weet wat je viert TITEL: Een bak vol botten

DOELGROEP: 5/6/7/8

DOELGROEP: 5/6/7/8

GENRE    Beeldende Kunst en 
       Cultureel Erfgoed
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    €100,- per school incl.    
                       busvervoer (eenmalig voor 
        alle groepen)   518    

PROGRAMMA
Botten onderzoeken, skeletten van zoogdieren met  
elkaar vergelijken en kennismaken met wetenschappelijk 
onderzoek... en dat gewoon in de klas!

Met een koffer of bakfiets vol botten komt een mede- 
werker van het Universiteitsmuseum Utrecht naar  
scholen in Nederland. Niemand weet van welke dieren  
de botten te zijn of waar ze vandaan komen. Kunnen de 
leerlingen hierachter komen? Leerlingen gaan op zoek  
naar antwoorden door het vergelijken van echte botten, 
foto’s van skeletten en determineerschema’s.

– Universiteitsmuseum in de klas

PROGRAMMA
Ieder jaar is het Kerstmis, Suikerfeest, Chanouka en Sinter- 
klaas. We gaan lekker eten en geven elkaar cadeautjes. 
Maar wat vieren we eigenlijk? Samen met klasgenoten 
ontdekken de leerlingen aan de hand van kunstwerken, 
spelletjes en opdrachten de achtergronden en  
tradities van feesten. Het lesprogramma bij  
‘Feest! Weet wat je viert’ is te downloaden op  
het digibord. Naast informatie over het pro- 
gramma in het museum vind je op deze web- 
site ook aanvullend lesmateriaal, kan de hele  
klas een leuke feestquiz spelen en worden de  
feestdagen aan de hand van kunstwerken  
uitgelegd.

EDUCATIE
Er is zowel voor als na het bezoek educatief  
materiaal beschikbaar via de digibord-module  
op de website www.feestweetwatjeviert.nl.  
Daar staan informatieve teksten over objecten,  
tradities en rituelen maar ook spelletjes, creatieve  
verwerkingsopdrachten, filmpjes enz. Dit kan klassikaal 
worden gebruikt of individueel. 

Het uitvoeren van deze lessuggesties zorgt voor een goede 
voorbereiding op wat de leerlingen kunnen verwachten. 
Daarnaast maakt het uitvoeren ervan het museumbezoek 
een waardevollere beleving.
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GENRE    Wetenschap & Technologie
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    € 150,- per groep 

MUSEUM: Het Utrechts Archief MUSEUM: Sonnenborgh – museum & sterrenwacht

TITEL: Op zoek naar Middeleeuws Utrecht TITEL: Zweven en zwaartekracht

DOELGROEP: 5/6/7/8

PROGRAMMA
Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan  
in dit programma centraal. We verdelen de tijd in drieën: 
een deel samen praten, een deel door een telescoop kijken 
en een deel zelf doen. We onderzoeken samen al pratend 
wat zwaartekracht is en wat gewichtloosheid. En wat  
heeft dat te maken met zweven en met onder en boven? 
We ontwerpen ballonrakketen en onderzoeken welke  
ontwerpen sneller gaan of hoger komen. Hoe komt  
dat en hoe kan het nog beter? Ten slotte kijken we nog  
door een echte telescoop en komen we er achter hoe  
de telescoop en de koepel waarin hij staat werken.

EDUCATIE
De leerkracht ontvangt drie weken voor het school-
bezoek een leerlingboekje en een lesbrief (beiden in 
pdf). Hierin staan tips voor een voorbereidende les over 
gewichtloosheid in het ruimtestation ISS (met links naar 
filmpjes over André Kuipers in het ISS) en suggesties 
voor een verwerkingsles (het ontwerpen van parachutes 
om een veilige terugkeer naar de aarde te maken). 

We werken ook tijdens het bezoek aan Sonnenborgh in 
het leerlingboekje. Het wordt dan vooral gebruikt om 
kinderen vóór de brainstorm hun eigen ideeën over het 
wegvallen van zwaartekracht op te laten schrijven, zodat 
er een grotere diversiteit aan ideeën ter sprake komt.

DOELGROEP: 5/6/7/8

GENRE    Cultureel Erfgoed
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    € 100,- per groep 

4      19

PROGRAMMA
Utrecht was in de middeleeuwen de belangrijkste en  
grootste stad van het huidige Nederland. Dat is vooral  
te danken aan de stadsrechten die Utrecht in 1122 kreeg.  

De leerlingen gaan van alles ontdekken over  
Utrecht in de middeleeuwen, stadsrechten en  
verdedigingswerken. Daarbij gebruiken we  
plattegronden, oude afbeeldingen en middel-
eeuwse archiefstukken maar de leerlingen 
maken ook een ‘koetsrit’ door het Utrecht 
van lang geleden om aan den lijve te ervaren 
hoe het vroeger was.

EDUCATIE
Er is een voorbereidende les over wat een archief is met 
tips voor de leerkracht. De leerkracht kan dit naar eigen 
inzicht invullen met proefjes en opdrachten voor de  
kinderen. In deze les maakt de leerkracht de kinderen  
ervan bewust dat iedereen een archief heeft. Dankzij  
archieven kunnen we zoveel spannende dingen vertellen 
over de geschiedenis van Utrecht.

De leerkracht kan met de kinderen een aflevering van het 
programma Klokhuis bekijken die zich afspeelt binnen de 
vestiging van Het Utrechts Archief met het depot en de 
studiezalen (dus niet in het te bezoeken publiekscentrum).
Via de website www.hetutrechtsarchief.nl kunnen de kin-
deren in het beeldmateriaal zelf op zoek gaan naar oude en 
nieuwe foto’s van de school, van de straten waar zij wonen 
of naar andere gebouwen, zoals bibliotheken, de sportclub 
etc.
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PROGRAMMA
Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan in 
dit programma centraal. We verdelen de tijd in drieën: een 
deel samen praten, een deel door een telescoop kijken en 
een deel zelf doen. We onderzoeken samen al pratend 
wat een ster is, hoeveel sterren er zijn en wat sterren-
beelden zijn. Vervolgens doen we wat proefjes met  
zonlicht: we kijken naar het spectrum (regenboogje) van  
de zon en andere lichtbronnen en we onderzoeken hoe  
we zonlicht tegen kunnen houden. Ten slotte kijken we  
nog door een echte telescoop en komen we er achter  
hoe de telescoop en de koepel waarin hij staat werken.

EDUCATIE
De leerkracht ontvangt drie weken voor het school- 
bezoek een leerlingboekje en een lesbrief (beiden in  
pdf). Hierin staan tips voor een voorbereidende les over  
de zon (met diverse links naar filmpjes over de zon) en  
suggesties voor een verwerkingsles (het maken van een 
sterrenbeeldblik om je eigen sterrenbeeld op de muur 
te kunnen projecteren). 

We werken ook tijdens het bezoek aan Sonnenborgh in het 
leerlingboekje. Het wordt dan vooral gebruikt om kinderen 
vóór de brainstorm hun eigen ideeën over sterrenbeelden 
op te laten schrijven, zodat er een grotere diversiteit  
sterrenbeelden ter sprake komt.

MUSEUM: Sonnenborgh – museum & sterrenwacht

TITEL: Ster in beeld

DOELGROEP: 5/6/7/8

GENRE    Wetenschap & Technologie
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    € 150,- per groep

GENRE    Wetenschap & Technologie
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    € 100,- per groep 

TITEL: Onderzoeken en presenteren

DOELGROEP: 6

PROGRAMMA
Met collectie, speciale modellen en experimenten leren  
de kinderen zelf onderzoeken en presenteren. 

Ze gaan aan de slag met hun eigen vragen en  
de onderzoeksmaterialen en zetten een klein  
onderzoek op over luchtdruk. Dit presenteren  
ze aan elkaar. Presenteren is een belangrijke  
vaardigheid voor onderzoekers in de dop en  
een vast onderdeel van het onderzoekend  
leren. Leerlingen worden gestimuleerd om de  
toegevoegde waarde en kracht van hun  
onderzoek te verwoorden en te verbeelden  
en worden gemotiveerd om verder te gaan  
met onderzoek.

EDUCATIE
Deze les sluit aan op het programma ‘Wegwijs  
in de bibliotheek’ van de Bibliotheek Utrecht.

– Universiteitsmuseum in de klas

OOK GESCHIKT VOOR: 7/8

MUSEUM: Universiteitsmuseum Utrecht 
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GENRE    Wetenschap & Technologie
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    € 150,- per groep 

MUSEUM: Sonnenborgh – museum & sterrenwacht MUSEUM: Sonnenborgh – museum & sterrenwacht

TITEL: Leve(n) de planeten TITEL: Gezichten van de maan

DOELGROEP: 5/6/7/8

PROGRAMMA
Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan  
in dit programma centraal. We verdelen de tijd in drieën: 
een deel samen praten, een deel door een telescoop  
kijken en een deel zelf doen. We onderzoeken samen al 
pratend hoe het komt dat de maan er telkens anders uit  
ziet en dat zij op andere tijden aan de hemel staat. In  
een circuitvorm kijken we met een aantal puzzels of je  
de schijngestalten van de maan goed begrepen hebt en  
toe kunt passen. Ten slotte kijken we nog door een  
echte telescoop en komen we er achter hoe de tele- 
scoop en de koepel waarin hij staat werken.

EDUCATIE
De leerkracht ontvangt drie weken voor het school- 
bezoek een leerlingboekje en een lesbrief (beiden in  
pdf). Hierin staan tips voor voorbereidende waar- 
nemingen van de maan en eventueel een les over onze 
planeten (met link naar een interactieve digibord-les). 
Verder ook suggesties voor een verwerkingsles (het  
maken van een maankijkdoos). We werken ook tijdens het 
bezoek aan Sonnenborgh in het leerlingboekje. Het wordt 
dan vooral gebruikt om leerlingen de ontdekkingen tijdens 
de interactieve presentatie te laten noteren.

DOELGROEP: 5/6/7/8

GENRE    Wetenschap & Technologie
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    € 150,- per groep 

4      21

PROGRAMMA
Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan in 
dit programma centraal. We verdelen de tijd in drieën: een 
deel samen praten, een deel door een telescoop kijken en 
een deel zelf doen. We onderzoeken samen al pratend wat 
er nodig is om op een planeet te kunnen leven  
en ontdekken hoe verschillend de planeten bij  
onze zon zijn. Vervolgens dagen we de leer- 
lingen uit om hun eigen bewoonbare planeet  
te ontwerpen. Welke details kun je vanuit de  
ruimte wel en niet zien? Met een echte tele- 
scoop proberen we naar een ‘echte’ planeet te  
kijken (speciaal voor ons op het provinciehuis  
gemonteerd).

EDUCATIE
De leerkracht ontvangt drie weken voor het  
schoolbezoek een leerlingboekje en een les- 
brief (beiden in pdf). Hierin staan tips voor een  
voorbereidende les over planeten (met een  
link naar een interactieve digibordles) en suggesties voor 
een verwerkingsles (het maken van een planetentouw 
waarop de afstanden van onze planeten tot de zon zicht-
baar zijn). We werken ook tijdens uw bezoek aan Sonnen-
borgh in het leerlingboekje. Het wordt dan vooral gebruikt 
om kinderen vóór de brainstorm hun eigen ideeën over 
leven op te laten schrijven, zodat er een grotere  
diversiteit aan ideeën ter sprake komt.
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MUSEUM: Museum Speelklok

TITEL: Magische muziekmachines

DOELGROEP: 6/7/8

GENRE    Cultureel Erfgoed en 
       Wetenschap & Technologie
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    € 100,- per groep 

22    

PROGRAMMA
Ga met je klas op een ondergrondse ontdekkingstocht  
door 2000 jaar Utrecht! Ontdek in DOMunder spannende  
verhalen en archeologische schatten. Na een introductie  
ga je in de opgraving onder het Domplein met de  
slimme zaklamp op zoek naar de middeleeuwen en  
Romeins Utrecht. 

Beleef ook de verwoestende storm van 1674 waarbij  
het schip van de Domkerk instortte en het Domplein  
ontstond.

EDUCATIE
- Interactie
- Kaarten voor oriëntatie 
- Beeld
- Audio
- Film
- Slimme zaklamp
- Stimuleren tot kritisch denken

door 2000 jaar Utrecht

OOK GESCHIKT VOOR: 5

GENRE    Cultureel Erfgoed
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 60 - 75 minuten
PRIJS    € 200,- per groep

MUSEUM: DOMunder

TITEL: Een ondergrondse ontdekkingstocht

DOELGROEP: 6/7/8

OOK GESCHIKT VOOR: 5

PROGRAMMA
Een makkelijk te geven en pakkende voorbereidende les in 
de klas met onder andere twee filmpjes en een mini-onder-
zoekje door de leerlingen. De leerlingen kiezen of ze zich 
willen richten op techniek, muziek of geschiedenis. Tijdens 
de les in het museum klinkt er veel muziek!  
Luister naar de live demonstraties van instru-
menten en klinkende verhalen in het museum.  
De klinkende verhalen worden ‘gestuurd’ door  
de techniek-, muziek of geschiedenisvragen  
van de leerlingen. Vervolgens gaan de leer- 
lingen op onderzoek uit in het museum aan  
de hand van werkbladen. Hierna gaan de leer- 
lingen naar het restauratieatelier en zien de  
restauratoren aan het werk (en stellen vragen  
aan ze). De afsluitende les is een tekst-, teken-,  
foto- of muziekopdracht. Centraal staat  
muziek, techniek en geschiedenis.
 
EDUCATIE
Voorbereidende les
Introductiefilmpje (receptief) en groepsopdrachten naar 
één uit drie te kiezen interessegebieden: muziek, techniek, 
geschiedenis. Leerlingen doen zelf, actief, onderzoek in hun 
eigen groepje naar hun eigen interesse gebied. Vervolgens 
presenteren de groepjes (actief, receptief en reflectief) de 
resultaten aan elkaar en verzinnen ze vragen voor tijdens 
het bezoek (reflectief).

Les in het museum
De les in het museum is een combinatie van: luisteren naar 
muziek en klinkende verhalen, vragen stellen, zelf doen  
(op onderzoek uit in het museum) en beweging (dansen). 
Na een luistergedeelte kunnen de leerlingen ontspannen  
en dansen op de muziek van een groot kermisorgel, om 
vervolgens weer geconcentreerd aan de slag te gaan.

Afsluitende les
Keuze uit de lesbrief uit een tekstopdracht, tekenopdracht, 
foto-opdracht of muziekopdracht. 
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GENRE    Beeldende Kunst 
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    €130-  per groep

MUSEUM: Museum Catharijneconvent MUSEUM: Centraal Museum

TITEL: Wie ben jij & wie ben ik TITEL: Rietveld en De Stijl

DOELGROEP: 7/8DOELGROEP: 6/7/8

GENRE    Beeldende Kunst en
        Cultureel Erfgoed
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    €100,- per school  
       (eenmalig voor alle  
       groepen)

24    

PROGRAMMA
Piet Mondriaan en Gerrit Rietveld zijn dé iconen van De  
Stijl, een kunstbeweging opgericht door kunstenaar en  
publicist Theo van Doesburg. Maar wat was De Stijl nu  
precies voor kunststroming? Waarom gebruikten zij  
rode-, gele-, blauwe vlakken en rechte lijnen?  
Wat wilden zij daar mee zeggen? 

Tijdens de museumles gaan de leerlingen samen met  
de museumdocent op onderzoek uit. Door middel van  
vragen, zoek- en tekenopdrachten ontdekken de leer-
lingen van alles over De Stijl, de kunstenaars en hun  
ideeën.

EDUCATIE
Het educatieve materiaal is te downloaden op onze 
website. Met leskaarten en interactieve opdrachten 
worden lessuggesties gegeven om het bezoek op school 
actief voor te bereiden. In deze lessen wordt rekening 
gehouden met de meervoudige intelligenties. Bovendien 
worden er tips gegeven om achteraf waardevol te 
reflecteren op het bezoek.

OOK GESCHIKT VOOR: 6

  23

PROGRAMMA
In het programma gaan leerlingen aan de slag met vragen 
als: hoe denk je over jezelf en hoe ziet de ander jou?  
Wat zijn de overeenkomsten tussen verschillende culturen 
en geloven? Was dat vroeger anders? Aan de hand van 
kunstvoorwerpen en verhalen uit het hele  
museum gaan de leerlingen het hebben over  
identiteit, imago en nieuwsgierigheid naar  
elkaar. Hoe meer je over elkaar leert, hoe  
makkelijker je met elkaar in gesprek gaat.  
Samen met een museumdocent bespreken  
de leerlingen kunstwerken, waarna ze zelf-
standig aan de slag gaan met een opdracht.

EDUCATIE
Er is zowel voor als na het bezoek educatief  
materiaal beschikbaar via de digibord-module  
op de website www.feestweetwatjeviert.nl. Daar staan  
informatieve teksten over objecten, tradities en rituelen 
maar ook spelletjes, creatieve verwerkingsopdrachten, 
filmpjes enz. Dit kan klassikaal worden gebruikt of  
individueel. 

Het uitvoeren van deze lessuggesties zorgt voor een goede 
voorbereiding op wat de leerlingen kunnen verwachten. 
Daarnaast maakt het uitvoeren ervan het museumbezoek 
een waardevollere beleving.
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PROGRAMMA
In een droom is alles mogelijk, maar hoe ontstaat een 
droom en waarom dromen we?

Surrealisten als Salvador Dali of Utrechter Joop Moesman 
presenteerden begin vorige eeuw hun dromen  
aan de buitenwereld door er kunstwerken van  
te maken. 

Wat is surrealisme voor kunststroming en hoe  
gingen surrealisten te werk? 

Samen met de museumdocent onderzoeken  
de leerlingen allerlei objecten in het museum 
en voeren zij verschillende opdrachten uit. 

EDUCATIE
Het educatieve materiaal is te downloaden op onze web-
site. Met leskaarten en interactieve opdrachten worden les-
suggesties gegeven om het bezoek op school actief voor te 
bereiden. In deze lessen wordt rekening gehouden met de 
meervoudige intelligenties. Bovendien worden er tips ge-
geven om achteraf waardevol te reflecteren op het bezoek.

GENRE    Beeldende Kunst
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten bij 24 llngen,  
       105 minuten bij 30 llngen
PRIJS    €130,- voor max. 24 llngen
       €195,- voor max. 30 llngen

MUSEUM: Centraal Museum MUSEUM: Rietveld Schröderhuis

TITEL: Dromen van de toekomst

PROGRAMMA
Ontdek hoe bijzonder het Rietveld Schröderhuis in Utrecht 
is. Het is ontworpen door Gerrit Rietveld en Truus Schröder. 
Het is gebouwd in 1924. Truus is hier gaan wonen met  
haar drie kinderen Binnert, Marjan en Hanneke. Nu is  
dit huis een museum dat jaarlijks door duizenden  
mensen van over de hele wereld wordt bezocht.

EDUCATIE
Een introductie, een voorbereidende les en een  
verwerking les zijn te downloaden van de website. 

DOELGROEP: 7/8

GENRE    Beeldende Kunst
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    € 130,- per groep 

OOK GESCHIKT VOOR: 6

DOELGROEP: 7/8

TITEL: Een huis om van te houden…

…het Rietveld Schröderhuis

OOK GESCHIKT VOOR: 6
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GENRE    Cultureel Erfgoed 
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    €100-  per groep

MUSEUM: Het Utrechts Archief MUSEUM: Het Utrechts Archief

TITEL: Op reis door de provincie Utrecht TITEL: Utrecht groeiende stad

DOELGROEP: 7/8DOELGROEP: 7/8

PROGRAMMA
De kinderen voeren in tweetallen verschillende opdrachten 
uit waarbij allerlei vaardigheden worden aangesproken. Zo 
bekijken ze oude afbeeldingen en filmmateriaal en besprek-
en met elkaar welke verschillen zij zien tussen de historische 
situatie en wat zij zelf dagelijks om zich heen zien. Met  
een virtuele koetsrit in een historische koets kunnen ze  
zich inleven in het stadsleven van de elite van vroeger.  
Ze onderzoeken welke invloed het stadsrecht op de  
ontwikkeling van de stad heeft gehad. Aan de hand van 
kaarten analyseren zij de ontwikkelingen die de stad  
in bepaalde periodes tussen 1800 en 2000 heeft  
ondergaan.

Als afsluiting wordt in de educatieruimte gereflecteerd op 
wat de kinderen hebben geleerd en wat de meeste indruk 
op hen maakte.

EDUCATIE
Er is een voorbereidende les over wat een archief is met tips 
voor de leerkracht. De leerkracht kan dit naar eigen inzicht 
invullen met proefjes en opdrachten voor de kinderen. In 
deze les maakt de leerkracht de kinderen ervan bewust dat 
iedereen een archief heeft. Dankzij archieven kunnen we 
zoveel spannende dingen vertellen over de geschiedenis van 
Utrecht.
De leerkracht kan met de kinderen een aflevering van het 
programma Klokhuis bekijken die zich afspeelt binnen de 
vestiging van Het Utrechts Archief met het depot en de 
studiezalen (dus niet in het te bezoeken publiekscentrum).
Via de website www.hetutrechtsarchief.nl kunnen de  
kinderen in het beeldmateriaal zelf op zoek gaan naar oude 
en nieuwe foto’s van de school, van de straten waar zij 
wonen of naar andere gebouwen, zoals bibliotheken, de 
sportclub etc.

GENRE    Cultureel Erfgoed
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    € 100,- per groep 

PROGRAMMA
De kinderen voeren in tweetallen verschillende opdrachten 
uit waarbij allerlei vaardigheden worden aangesproken. 
Zo bekijken ze oude afbeeldingen en filmmateriaal en 
bespreken met elkaar welke verschillen zij zien tussen de 
historische situatie en wat zij zelf dagelijks om  
zich heen zien. Met een virtuele koetsrit in een  
historische koets kunnen ze zich inleven in  
vervoer en infrastructuur van eeuwen geleden.  
Ze analyseren gesproken en geschreven tekst- 
en op informatie over veranderingen in infra- 
structuur en landschap. Aan de hand van oude  
kaarten onderzoeken zij het hoe en waarom  
van ontwikkelingen in het landschap en door een route te 
zoeken voor een trekschuit leren zij de verschillen tussen 
infrastructuur toen en nu.
Als afsluiting wordt in de educatieruimte gereflecteerd op 
wat de kinderen hebben geleerd en wat de meeste indruk 
op hen maakte.

EDUCATIE
Er is een voorbereidende les over wat een archief is met 
tips voor de leerkracht. De leerkracht kan dit naar eigen 
inzicht invullen met proefjes en opdrachten voor de  
kinderen. In deze les maakt de leerkracht de kinderen  
ervan bewust dat iedereen een archief heeft. Dankzij  
archieven kunnen we zoveel spannende dingen vertellen 
over de geschiedenis van Utrecht.
De leerkracht kan met de kinderen een aflevering van het 
programma Klokhuis bekijken die zich afspeelt binnen de 
vestiging van Het Utrechts Archief met het depot en de 
studiezalen (dus niet in het te bezoeken publiekscentrum).
Via de website www.hetutrechtsarchief.nl kunnen de kin-
deren in het beeldmateriaal zelf op zoek gaan naar oude en 
nieuwe foto’s van de school, van de straten waar zij wonen 
of naar andere gebouwen, zoals bibliotheken, de sportclub 
etc.
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MUSEUM: Sonnenborgh – museum & sterrenwacht

TITEL: Meten wordt weten

DOELGROEP: 7/8

GENRE    Wetenschap & Technologie
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    € 150,- per groep 

PROGRAMMA
Onderzoekend leren en wetenschappelijk denken staan 
in dit programma centraal. We verdelen de tijd in drieën: 
een deel samen praten, een deel kijken en ervaren op de 
tentoonstelling over Buys Ballot en zijn weerinstrumenten 
en een deel zelf doen. We onderzoeken samen  
wat er zo bijzonder was aan de metingen van  
Buys Ballot. Wat hebben die metingen in het  
verleden te maken met het weer van morgen?  
Hoe meten we nu temperatuur, luchtdruk  
etcetera? En hoe maken we van metingen een  
voorspelling? 

We maken zelf een weersverwachting met echte metingen 
van ons weerstation.

EDUCATIE
De leerkracht ontvangt drie weken voor het schoolbezoek 
een leerlingboekje en een lesbrief (beiden in pdf). Hierin 
staan tips voor een voorbereidende les en suggesties voor 
een verwerkingsles. We werken ook tijdens het bezoek aan 
Sonnenborgh in het leerlingboekje.
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ADRESSEN
PARTNERS

CENTRAAL MUSEUM
Agnietenstraat 1
3512 XA Utrecht
www.centraalmuseum.nl

DOMTOREN EN DOMKERK
Domplein 9  
3512 JC Utrecht
www.domtoren.nl

DOMUNDER
Domplein 4
3512 JC Utrecht
www.domunder.nl

EKKO
Bemuurde Weerd Westzijde 3
3513 BH Utrecht
www.ekko.nl

HET FILIAAL THEATERMAKERS
Biltstraat 166
3572 BP Utrecht
www.hetfiliaal.nl

HET SPOORWEGMUSEUM
Maliebaanstation 16
3581 XW Utrecht
www.spoorwegmuseum.nl

HET UTRECHTS ARCHIEF
Hamburgerstraat 28
3512 NS Utrecht
www.hetutrechtsarchief.nl
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OVERIG

KASTEEL DE HAAR
Kasteellaan 1
3455 RR Utrecht
www.kasteeldehaar.nl

MUSEUM CATHARIJNECONVENT
Lange Nieuwstraat 38
3512 PH Utrecht
www.catharijneconvent.nl

MUSEUM SPEELKLOK
Steenweg 6
3511 JP Utrecht
www.museumspeelklok.nl

NIJNTJE MUSEUM
Agnietenstraat 2
3512 XB Utrecht
www.nijntjemuseum.nl

PODIUM HOGE WOERD
Hoge Woerdplein 1
3454 PB Utrecht
www.podiumhogewoerd.nl

SONNENBORGH
Zonnenburg 2
3512 NL Utrecht
www.sonnenborgh.nl

STADSSCHOUWBURG UTRECHT
Lucasbolwerk 24
3512 EJ Utrecht
www.stadsschouwburg-utrecht.nl

TIVOLIVREDENBURG
Vredenburgkade 11
3511 WC Utrecht
www.tivolivredenburg.nl

UNIVERSITEITSMUSEUM UTRECHT
Lange Nieuwstraat 106
3512 PN Utrecht
www.universiteitsmuseum.nl

 

: 

CEREOLFABRIEK
Op de hoek van Kanaalweg 91 en 
Everard Meijsterlaan 1
3533 CK Utrecht 
www.cereolfabriek.nl

RIETVELD SCHRöDERHUIS 
Prins Hendriklaan 50 
3583 EP Utrecht 
centraalmuseum.nl/bezoeken/ 
locaties/rietveld-schroederhuis

CULTUUR & SCHOOL UTRECHT
Ganzenmarkt 14
3512 GD Utrecht
www.cultuurenschoolutrecht.nl
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INTERVIEWS
MET ONZE NIEUWE PARTNERS

We stelden onze drie nieuwe partners drie vragen.
Maak kennis met EKKO, Podium Hoge Woerd en DOMunder!

WAT VOOR EEN INSTELLING IS EKKO?
EKKO is in Utrecht en landelijk al jaren hét vooruitstrevende 
podium voor zowel bands als elektronische muziek. 

WAT DOEN JULLIE?
Veel popmuziek die volwassenen leuk vinden is evengoed 
geschikt voor kinderen. In overleg met de artiesten wordt 
de muziek op een speciaal aangepaste wijze gepresenteerd 
zodat het ook voor deze nieuwe doelgroep van EKKO  
geschikt is. EKKO benadert muziekeducatie daarbij vanuit  
de belevingswereld van de leerlingen zelf. Door de leerlingen 
aan de slag te laten gaan met muziek die hen aanspreekt,  
zullen zij sneller geïnteresseerd zijn en wordt de drempel  
lager om mee te doen. Het muziek-educatief aanbod van 
EKKO is daarnaast onderscheidend door een brede opzet  
van de projecten. Zo zijn de concerten sterk interactief en 
laat EKKO bij projecten leerlingen zelf aan de slag gaan met 
muziek, waarbij ze niet alleen leren muziek te maken, maar 
ook kennismaken met alle facetten die bij een concert  
komen kijken en hen hierin actief mee te laten doen. Zo  
krijgen ze inzicht in hun eigen competenties en leren ze deze 
te ontwikkelen en in te zetten. 

WAT WAS EEN LEUK MOMENT/VOORVAL/
COMPLIMENT?
Een leuk moment was toen Loes van Clean Pete les gaf in de 
klas aan leerlingen van groep 5. De leerlingen waren aan de 
slag met het schrijven van een stukje (song) tekst. Een van de 
stoerste jongens in de klas schreef toen een erg mooi tekstje 
over verliefdheid en hoe belangrijk hij het vond dat iedereen 
zou moeten mogen houden van wie hij of zij zelf wil. Hier 
zorgde muziek en cultuur voor een veilige omgeving om uit  
je comfortzone te gaan en over gevoelens te praten en  
persoonlijke verhalen te delen, zonder veroordeeld of  
uitgelachen te worden door klasgenootjes. 
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WAT VOOR EEN INSTELLING IS 
PODIUM HOGE WOERD?
Podium Hoge Woerd is hét theater van en voor Leidsche Rijn, 
Vleuten en De Meern. Podium Hoge Woerd bevindt zich in 
Castellum Hoge Woerd, een moderne interpretatie van een 
Romeins fort. Jaarlijks presenteren we ruim 100 theater-
voorstellingen, verschillende grote evenementen en kleinere 
festivals. De voorstellingen bestaan uit cabaret en kleinkunst, 
familie- en jeugdtheater, dans, toneel, muziek en muziek-
theater en een uitgebreid programma op ons buitenpodium 
in de zomer.

WAT DOEN JULLIE?
Op een unieke plek in Utrecht laten wij kinderen kennis-
maken met de meest bijzondere, fantasievolle en avontuur-
lijke (jeugd)theatervoorstellingen. Door middel van het spel 
van de acteurs, het decor en het licht en geluid stappen de 
kinderen even uit hun eigen wereld en gaan ze op in de magie 
van het theater. 

WAT WAS EEN LEUK MOMENT/VOORVAL/
COMPLIMENT?
Een tijdje geleden speelde het Utrechtse dansgezelschap De 
Dansers hun voorstelling Tetris bij ons. Iedereen in de zaal, 
jong en oud, zat op het puntje van hun stoel te kijken naar 
een fascinerende voorstelling, waarin zeven jonge dansers 
met elkaar de meest betoverende en perfect op elkaar 
afgestemde capriolen uithaalden. Aan het eind van de voor-
stelling werd het publiek uitgenodigd om mee te doen en  
dit mondde uit in een stroom kinderen, die samen met de  
dansers één grote parade van dans en beweging creëerden 
door het hele Castellum. Een kippenvel-moment.

WAT VOOR EEN INSTELLING IS  
DOMUNDER? 
De historische attractie van het Domplein waar je 2000 jaar 
Utrecht kunt ontdekken. 

WAT DOEN JULLIE?
In DOMunder ga je met een slimme zaklamp op ont-
dekkingstocht door de archeologische resten en spannende 
verhalen van het Domplein. Je beleeft ook de storm van  
1674 waarbij een gedeelte van de Domkerk instortte. 

WAT WAS EEN LEUK MOMENT/VOORVAL/
COMPLIMENT?
We willen niet teveel verklappen, maar DOMunder is alleen 
voor kinderen die niet bang zijn in het donker!  
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 OKTOBER 2018 Locatie – Voorstelling – Gezelschap
 11     EKKO – Hout van jou – Clean Pete 
 12   TivoliVredenburg – Help, een olifant! – Wishful Singing 
 15   Stadsschouwburg Utrecht – Falling Dreams – Het Filiaal theatermakers 
 29   Stadsschouwburg Utrecht – De Jokkebrokker – Maas theater en dans 
 29    Stadsschouwburg Utrecht – De Vrekkin – Het Nationale Theater/Ntjong

 NOVEMBER 2018
 5   Stadsschouwburg Utrecht – GEKKIGHEID – Introdans
 6,7,8   Podium Hoge Woerd – Falling Dreams – Het Filiaal theatermakers
 12   Stadsschouwburg Utrecht – Ka-blamm – Theater Sonnevanck
 19   Stadsschouwburg Utrecht – De Krijtkring – De Toneelmakerij
 19, 20   Stadsschouwburg Utrecht – Robotje – Het Nationale Theater/NTjong

 DECEMBER 2018
 10   Stadsschouwburg Utrecht – Gewoon Held – Het Laagland

 JANUARI 2019
 7   Stadsschouwburg Utrecht – Martin Luther King – Urban Myth  
      i.s.m. De Krakeling & STIP theaterproducties 
 14   Stadsschouwburg Utrecht – Hallo Familie – Maas theater en dans
 21   TivoliVredenburg – Be Bach – Ton Meijer
 21, 22   Cereolfabriek – Oor overboord – Het Filiaal theatermakers
 28   TivoliVredenburg – Het Boompje – Alle hoeken van de Kamermuziek
 28   Stadsschouwburg Utrecht – Bruno wordt een superheld – MaxTak

 FEBRUARI 2019
 4,5   Stadsschouwburg Utrecht – ISHI, een sterk indianenverhaal –  
                                                                                                                        Het Filiaal theatermakers
 7   EKKO – Kypski –Kypski 
 11   Podium Hoge Woerd – ChitChat – Maas theater en dans 
 11   TivoliVredenburg – Maestro Eric: Flamenco! – Eric Robillard 
 11   Stadsschouwburg Utrecht – Noumi, zusje zeven – ROSE stories 
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 MAART 2019
 4   Stadsschouwburg Utrecht – Zus van Mozart – Daniël van Klaveren/STIP (4/5/6)
 4   Podium Hoge Woerd – Binnenbeest – De Dansers (3/4/5/6/7/8)
 12,13, 14  Podium Hoge Woerd – ISHI, een sterk indianenverhaal – Het Filiaal theatermakers 
 25   Stadsschouwburg Utrecht – Alladin – Theater Terra (3/4/5)
 25   Stadsschouwburg Utrecht – Gruffalo – Meneer Monster (1/2)
 25   Podium Hoge Woerd – De man die alles weet – Theater Artemis (1/2/3/4)
  

 APRIL 2019
 1   TivoliVredenburg – De Muziekfabriek – Calefax Rietkwintet
 1   Stadsschouwburg Utrecht – Bye bye baby – Maas theater en dans
 8   TivoliVredenburg – Dr Pepper & The Crazy Groove Express -  
                              Eric Robillard & Co
 15   TivoliVredenburg – Blauw Gras – Theatergroep Wie Walvis
 16   Podium Hoge Woerd – Hout van jou – Clean Pete  

 MEI 2019
 23   EKKO – Afterpartees – Afterpartees

 JUNI 2019
 3   TivoliVredenburg – Caravan – Julian Schneemann

75 6
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Kamermuziek
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GENRE    Muziektheater/Muziek
PERIODE   28 januari 2019 
PROGRAMMADUUR 50 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 

VOORSTELLING
Het kleine boompje is niet gelukkig, want het heeft geen 
zachte groene blaadjes maar harde, stekelige naaldjes. En 
hij wil graag net zo mooi zijn als de bomen om hem heen. 
Uiteindelijk gaat zijn wens in vervulling, maar anders dan  
hij had gedacht…

Het Boompje is een ontroerende en intieme kameropera, 
gebaseerd op een gedicht van Friedrich Rückert en het  
daarop geïnspireerde boek Het Boompje van Loek  
Koopmans.

Sterre Konijn sopraan / Daan Verlaan harp, tenor /  
Anneke Wensink hoorn, zang / Bastiaan Woltjer  
trombone, tuba, zang / Ruben van Gogh verhaal en  
Libretto Sybrand van der Werf regie / Bastiaan Woltjer 
muziek

EDUCATIE
Het digitale lesmateriaal bestaat uit een lesbrief met doe-, 
kijk- en luistermateriaal dat zodanig is samengesteld dat 
de leerkracht hier zelfstandig mee aan de slag kan. Het 
lesmateriaal bereidt de leerlingen voor op het bezoek aan 
TivoliVredenburg en gaat op speelse wijze in op de muziek 
en de thematiek in de voorstelling. 

Het lesmateriaal wordt eind 2018 digitaal beschikbaar 
gemaakt.

PODIUM: TivoliVredenburg

TITEL: Het Boompje

GEZELSCHAP: Alle hoeken van de

DOELGROEP: 1/2

  5

AANBOD PODIA
Ben je benieuwd geworden naar wat de Utrechtse podia de 
scholen in schooljaar 2018 - 2019 te bieden hebben? Bekijk 
de volgende pagina’s voor het culturele aanbod van de 
podia per leerjaar.
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VOORSTELLING
Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse 
stekels van zijn staart tot aan zijn enge kop. Wie kent hem 
niet? De Gruffalo!

Een kleine muis loopt door het diepe, donkere  
bos en wordt beslopen door drie dieren die  
niets liever willen dan hem opeten. Gelukkig  
weet de muis zijn fantasie te gebruiken en  
bedenkt hij een list. Maar wat gebeurt er als  
de muis opeens wordt geconfronteerd met zijn  
eigen verzinsels? 

Overwint de kleine muis zijn angsten voor die  
grote griezel? Wie niet groot en sterk is, moet  
slim zijn…

De Gruffalo is een spannende fysieke slapstickvoorstelling.

4    4    
GENRE    Theater
PERIODE   25 maart 2019
PROGRAMMADUUR 45 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 

GENRE    Muziektheater
PERIODE   Cereolfabriek: 21 en 22  
        januari 2019 
PROGRAMMADUUR 45 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
WORKSHOPPRIJS €60,- per klas 
       De workshop duurt 45 min. 
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VOORSTELLING
Max is een wonderkind, tenminste dat zegt haar vader.  
Volgens hem is ze in heel veel dingen goed, als ze maar  
oefent. Veters strikken, klokkijken nog eentje noemen. Maar 
soms wil Max gewoon even helemaal niets moeten. Niet 
ergens op oefenen, geen opdrachtjes en zeker niet luisteren 
naar anderen. Soms wil ze alleen maar stilte. En zomaar een 
beetje ronddobberen in haar eigen bedenksels. 
Oor overboord is een filosofische kleutervoorstelling over de 
stilte in jezelf. Met twee acteurs, een ingenieus decor, liedjes 
én een gitaar
Over de locatie: via Het Filiaal theatermakers ook te boeken 
in speellokalen op school.

EDUCATIE
Bij deze voorstelling hoort een mooi vormgegeven lespakket 
dat aansluit op thema’s uit de voorstelling. Er wordt extra 
aandacht gegeven aan de voorbereiding op het theater-
bezoek, omdat het voor kleuters een allereerste theater-
ervaring kan zijn. De klas ontvangt flessenpost, gaat op 
avontuur met een verrekijker en kan een eigen bootje  
gaan bouwen.
 
WORKSHOP OP SCHOOL 
In Het FiliaalLab rondom Oor overboord is er even geen 
gehaast, niks moet, alle tijd en aandacht voor jezelf en  
voor elkaar! In deze workshop creëert onze kunst- en  
yogadocent een rustmoment voor de klas. Aan de hand  
van thema’s uit de voorstelling passeren avontuurlijke 
oefeningen uit de kinderyoga de revue. Samen  
ontdekken we nieuwe werelden, en hoeven we even 
helemaal niets. Nou ja niets, onze verbeelding gebruiken  
dat wel, maar dat kunnen kleuters als de beste!
 

4    

OOK GESCHIKT VOOR: 3

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht 

TITEL: Gruffalo

GEZELSCHAP: Meneer Monster

DOELGROEP: 1/2

PODIUM: Cereolfabriek / speellokaal school

TITEL: Oor overboord

GEZELSCHAP: Het Filiaal theatermakers

DOELGROEP: 1/2/3
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GENRE    Muziektheater
PERIODE   12 november 2018
PROGRAMMADUUR 60 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 

GENRE    Dans
PERIODE   11 feburari 2019 
PROGRAMMADUUR 50 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
WORKSHOPPRIJS €75,- per klas 
        (max. 30 leerlingen) 
        De workshop duurt 50 min.  
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VOORSTELLING
In dit virtuoze dansduet botsen twee meisjes er grappig op 
los. Ze giebelen, schaterlachen, proesten, spelen, zijn stout, 
kletsen, dansen, stoeien, vechten en maken het weer goed. 
Onafscheidelijk en dan weer los…. Charlotte Goesaert  
en Karolien Verlinden spelen in ChitChat kleuter- 
vriendinnen. Als een twee-eenheid bewegen ze, elkaar  
imiterend, alles samen, en daarna weer kibbelend uit  
elkaar. De twee zijn roekeloos tegen elkaar en de wereld, 
maar dan op zandbakniveau. Ze maken een duet met  
zelfgemaakte klanken, gekoppeld aan bewegingen, van  
heel wild tot heel zacht. De geluiden en muziek van  
Joost Maaskant beginnen als klankgedicht en eindigen  
als rockopera.

EDUCATIE
Bij alle Maasproducties wordt een lesbrief ontwikkeld  
die kosteloos ter beschikking wordt gesteld. Hiermee  
kan de docent zelf aan de slag gaan in de klas om te  
reflecteren op de thematiek van de voorstelling als  
voorbereiding van het gezamenlijke bezoek.
 
WORKSHOP OP SCHOOL 
Bij ChitChat wordt een actieve dansworkshop ontwikkeld 
met een grote rol voor geluid. Deze workshop kan op school 
en in het theater gegeven worden.
 

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht 

TITEL: Ka-blamm

GEZELSCHAP: Theater Sonnevanck

DOELGROEP: 1/2/3

PODIUM: Podium Hoge Woerd

TITEL: ChitChat

GEZELSCHAP: Maas theater en dans

DOELGROEP: 1/2/3

34  

VOORSTELLING
Justin en Dean maken samen een kleurplaat. Justin heeft 
het rode potlood. Dean wil het rode potlood, maar Justin 
geeft het hem niet. Voor Justin het weet krijgt hij een stomp 
op zijn kop. Een voorstelling over klappen geven en klappen 
krijgen. Vechten, hoort het erbij of moeten we leren zónder 
te kunnen?

Stoeien voor gevorderden in deze fysieke, humoristische en 
muzikale voorstelling door 2 acteurs, en een drum ’n bass 
duo van een basgitarist en een drumster.

EDUCATIE
Bezoekende scholen ontvangen naast het educatie- 
materiaal bij de voorstelling gratis een aflevering van onze 
lesmethode ‘De Betekenis van Theater’. In de lessenserie 
gaan leerlingen actief aan de slag met het maken van  
theater. 

Door het bezoeken van de voorstelling en het  
uitvoeren van het educatief materiaal bij de voorstelling 
werken de leerlingen aan de kerndoelen:  
1, 2, 7, 34, 35, 37, 54, 55 en 56.

OOK GESCHIKT VOOR: 4
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4    4    
GENRE    Theater
PERIODE   25 maart 2019
PROGRAMMADUUR 50 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 

GENRE    Muziektheater
PERIODE   11 februari 2019 
PROGRAMMADUUR 60 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling  
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VOORSTELLING
Noumi heeft dikke pech dat ze de jongste is in een gezin 
met zeven dochters. Al haar eigenzinnige zussen be-
moeien zich met haar en nooit mag ze met ze mee doen. 
Op een dag hipt er een gewond vogeltje in Noumi’s 
handen. Dit is haar geheim! Maar in een krap huis met 
zes nieuwsgierige zussen is het niet makkelijk een 
geheim te bewaren…

Noumi, zusje zeven is een humoristische, ontroerende 
voorstelling met livemuziek over het buitenbeentje van 
de familie zijn, de zoektocht naar je eigen plek en een 
bijzondere vriendschap tussen mens en dier. 

EDUCATIE
Het educatieve materiaal bij Noumi, zusje zeven bestaat 
uit een maak- en een verbeeldingsopdracht, met telkens 
een versie voor groep 1 t/m 3 en een voor groep 4 & 5. 
Bij de maakopdracht knutselen de leerlingen hun eigen 
vogel en wordt ze gevraagd te reflecteren op hun goede 
eigenschappen. Bij de actieve verbeeldingsopdracht, te 
koppelen aan gym of drama, kruipen de leerlingen in de 
huid van hun vogels en reflecteren ze op hun familieleden 
door te doen alsof ze papa-, mama- of zusje-vogel zijn. 
Het pakket bevat ook de les ‘Welkom in het theater’ en een 
kringgesprek voor na het theaterbezoek. 
 

4    

OOK GESCHIKT VOOR: 4

PODIUM: Podium Hoge Woerd

TITEL: De man die alles weet

GEZELSCHAP: Theater Artemis

DOELGROEP: 1/2/3

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: Noumi, zusje zeven

GEZELSCHAP: ROSE stories

DOELGROEP: 1/2/3/4/5

VOORSTELLING
Kun je alles weten? De man die alles weet beweert van  
wel. Maar achter ieder antwoord schuilt alweer een nieuwe 
vraag. In deze keynote speech voor kleuters probeert 
René van ‘t Hof te balanceren op het dunne koord van het 
allesomvattende weten. Samen met zijn assistenten Tjebbe 
Roelofs en Keimpe de Jong doet deze ‘deskundoloog’ een 
poging de kinderen te vertellen over het ‘alles’. Beleef  
samen hoe volwassen kennis vrolijk en zonder pardon  
omvergelopen wordt door de nieuwsgierigheid van de  
kleuters in het publiek.

EDUCATIE  
Aan de hand van een lesbrief en filmpje maken de kinderen 
in de klas kennis met De man die alles weet. Ze denken na 
over wat hij allemaal weet en bedenken vragen voor hem, 
die ze meenemen naar het theater. Zo worden ze nieuws-
gierig gemaakt naar de voorstelling. Aansluitend vieren de 
muzikant en de acteurs met de kinderen het  
‘niet weten’ met een vragenlied. Een mooie  
landing na de ontdekking dat die man  
misschien toch niet álles weet…
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CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

GENRE    Muziek/Muziektheater
PERIODE   21 januari 2019
PROGRAMMADUUR 60 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 

GENRE    Muziek/Muziektheater
PERIODE   3 juni 2019 
PROGRAMMADUUR 50 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
WORKSHOPPRIJS €70,- per klas 
        Workshop duurt 1 lesuur  
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PODIUM: TivoliVredenburg

TITEL: Be Bach

GEZELSCHAP: Ton Meijer

DOELGROEP: 3/4

PODIUM: TivoliVredenburg

TITEL: Caravan

GEZELSCHAP: Julian Schneemann

DOELGROEP: 3/4

36  

VOORSTELLING
Be Bach is een interactieve voorstelling waarin elk kind 
zich Bach waant. Ton Meijer vertelt en speelt het leven 
van de grote Johann Sebastian, vier musici vertolken 
Bach’s prachtige muziek. Meijer voert de kinderen mee 
in de wereld van Bach: ze componeren en zingen mee, 
voelen zich een van Bach’s 21 kinderen of een knaap in het 
kinderkoor en zitten samen met Bach in de gevangenis. 
Zonder dat je het merkt kruipt de muziek van Bach in je 
oren, om daar nooit meer weg te gaan!

Ton Meijer spel / Marijje van Stralen sopraan / Marieke  
de Bruijn viool / Jos Teeken cello / Christina Edelen  
klavecimbel

EDUCATIE
Deze voorstelling bevat geen voorbereidend educatief 
lesmateriaal. Wel ontvang je vooraf informatie over over 
TivoliVredenburg en het bezoeken van een  
concert.

VOORSTELLING
Pianist Julian Schneemann en zijn drie vrienden: de Turkse 
ney-virtuoos Sinan Arat, de funky altvioliste Yanna Pelser 
en percussietovenaar Jeroen Batterink, trekken zich niets 
van grenzen aan. Ze durven en kunnen alles, zoals het laten 
versmelten van Ierse, Arabische en Turkse muziek. De ney 
klinkt mystiek, de piano heeft bravoure, de altviool wil 
zingen en het slagwerk houdt de vaart erin. Samen nemen 
ze de kinderen mee op wereldreis. Muziek uit verre oorden 
vindt zijn weg in klassieke muziek en jazz. Regisseur Jochem 
Stavenuiter creëert met de vier musici gekke scènes en 
grappige acties die het plezier van diversiteit laten zien.

Julian Schneemann piano / Sinan Arat ney (fluit) / Yanna 
Pelser altviool / Jeroen Batterink slagwerk / Jochem Stave-
nuiter regie / Oorkaan productiehuis

EDUCATIE
Het digitale lesmateriaal bestaat uit een lesbrief met  
doe-, kijk- en luistermateriaal dat zodanig is samen- 
gesteld dat de leerkracht hier zelfstandig mee aan de  
slag kan. Het lesmateriaal bereidt de leerlingen voor op  
het bezoek aan TivoliVredenburg.
 
WORKSHOP OP SCHOOL 
Het bezoek aan TivoliVredenburg kan worden voor- 
bereid met een interactieve en muzikale workshop in de 
klas, idealiter ongeveer 1-2 weken voor de voorstelling.   
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CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

GENRE    Poppentheater
PERIODE   25 maart 2019
PROGRAMMADUUR onbekend
PRIJS    € 7,50 per leerling 

GENRE    Toneel
PERIODE   19 en 20 november 2018 
PROGRAMMADUUR 50 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
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PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: Aladdin

GEZELSCHAP: Theater Terra

DOELGROEP: 3/4/5

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: Robotje

GEZELSCHAP: Het Nationale Theater/ NTjong

DOELGROEP: 3/4/5/6

36  

VOORSTELLING
Ik. Robotje. Vind. Jou. Lief. 
Robotje is uniek, grappig en onhandig.
Hij lijkt zo op een echt mens dat je het verschil bijna niet 
ziet. Bijna…
Want kan een robot wel emoties voelen?

Als Robotje voor het eerst een kind ontmoet, staat zijn hele 
wereld op zijn kop. Mensen begrijpen immers vanzelf een 
knuffel of een schouderklopje, maar Robotje moet eerst 
alles leren. Je als een mens gedragen blijkt best moeilijk.
En kun je eigenlijk wel vrienden worden met een robot?

Een voorstelling over de vriendschap tussen een robot  
en een kind, en over wat een mens eigenlijk is.

EDUCATIE
Er is kosteloos educatiemateriaal beschikbaar waarmee  
de leerlingen zich kunnen verdiepen in de thematiek  
van de voorstelling: Hoe zien emoties eruit en wat  
betekenen ze eigenlijk? Kun je bevriend raken met een  
ding? Wat maakt ons? Wat hoort er eigenlijk bij een  
mens? Wat is het verschil tussen een mens en een  
robot?

VOORSTELLING
Het sprookje over Aladdin, de wonderlamp, de geest en de 
onbereikbare prinses werd in de 18e eeuw toegevoegd aan 
de Arabische verhalen van 1001 Nacht. Als een van de  
meest vertelde verhalen ter wereld vormde dit de basis 
voor vele boeken, films en tv-series.  
 
Vanaf 2019 brengt Theater Terra Aladdin in een compleet 
nieuwe bewerking tot leven in de Nederlandse en Vlaamse 
theaters.

In een betoverde stad probeert Aladdin, een straatjongen 
met veel lef, een mooie Arabische prinses uit de handen van 
een boze tovenaar te redden. Zijn leven verandert op slag 
wanneer hij met hulp van een magische wonderlamp een 
machtige prins wordt. De tovenaar ziet dit en probeert ook 
om de lamp met magische krachten in handen te krijgen. 
Om de prinses te redden en de tovenaar te verslaan moet 
Aladdin bewijzen dat hij het in zich heeft om een echte 
prins te worden! 

Vanaf januari 2019 presenteert Theater Terra de compleet 
nieuwe familiemusical Aladdin, naar het beroemde sprookje 
van 1001 Nacht. De nieuwe avontuurlijke musical voor 
iedereen vanaf 6 jaar, in de stijl van Ali Baba en de 40  
rovers en De Kleine Zeemeermin!
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CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

GENRE    Toneel
PERIODE   29 oktober 2018
PROGRAMMADUUR 60 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
WORKSHOPPRIJS €75,- per klas  
        excl. reiskosten 
        Workshop duurt 60 min. 

GENRE    Muziektheater
PERIODE   28 januari 2019 
PROGRAMMADUUR 60 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
WORKSHOPPRIJS onbekend 
        Workshop duurt 60 min.  
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PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: De Jokkebrokker

GEZELSCHAP: Maas theater en dans/ WATWEDOEN 

DOELGROEP: 3/4/5/6

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: Bruno wordt een superheld

GEZELSCHAP: MaxTak

DOELGROEP: 3/4/5/6

38  

VOORSTELLING
Bruno wordt een superheld is de nieuwste muzikale  
familievoorstelling van MaxTak, vol vrolijke scènes, ont-
roerende liedjes en opzwepende muziek. De voorstelling 
vertelt het verhaal van Bruno, die iedere avond in superheld 
Bruino verandert. In bruine kleren en met bruine verf, durft 
hij alles! En als Bruino kan hij ook zijn overleden opa nog 
ontmoeten. Ze praten en ze lachen samen, totdat de zon 
weer opgaat. Bruno beseft nu dat de dood helemaal niet 
eng is. In zijn herinnering zal zijn opa altijd voortleven.

EDUCATIE
In deze lessenserie gaan de kinderen kijken naar de  
voorstelling Bruno wordt een superheld. Voorafgaand  
en na de voorstelling gaan ze zelf actief aan de slag. Ze  
maken een heldenlied voor hun opa of oma en gaan dit  
lied presenteren aan een publiek, waarbij ze zelf muziek 
leren maken. Ze leren hierin meer over ritme en rijm.  
En hoe je muziek kan maken op zowel (eenvoudige)  
instrumenten als op allerlei voorwerpen.  
 
WORKSHOP OP SCHOOL 
Workshop deel 1: Opa en oma heldenlied
De kinderen praten met elkaar over hun opa en oma,  
of en ander held/heldin. Ze maken een heldenlied en  
presenteren dit, onder begeleiding van een acteur.
Workshop deel 2: Maak muziek mee!
Op speelse wijze leren de kinderen meer over muziek- 
instrumenten, over ritme en over melodie. Ze ontdekken 
waar je allemaal muziek op kan maken en zetten hun  
heldenlied op muziek, onder begeleiding van een  
professionele muzikant. 
Leerdoelen: thematiek van de voorstelling - verlies en  
afscheid - bespreekbaar maken en omzetten in iets positiefs, 
namelijk een heldenlied.

 

VOORSTELLING
Karel Liegenie is een goochelaar. Maar de laatste tijd  
gaan zijn trucs steeds vaker ‘mis’. Balletjes en konijnen 
verdwijnen écht. Hij begint langzaam te geloven dat hij 
kan toveren. De circusbaas vindt het fantastisch. Met zo’n 
artiest kan hij rijk worden. Maar de dochter van Liegenie wil 
dat haar vader normaal doet en dat hij haar vertelt hoe dat 
goochelen van hem werkt. Hij moet de waarheid vertellen, 
maar kan hij dat wel? De jokkebrokker is een voorstelling 
over hoe de waarheid werkt. Kinderen en volwassenen 
worden getest op hoe goed zij waar en niet waar uit elkaar 
kunnen houden. Wie is kampioen liegen?

EDUCATIE
Er komt een lesbrief voor De jokkebrokker. 

WORKSHOP OP SCHOOL 
Heb jij wel eens een leugen verteld? En was dat een goede 
of een slechte leugen? In deze workshop gaat het over  
wanneer liegen wel en wanneer het niet mag. En we kijken 
hoe dat liegen nou eigenlijk werkt. We goochelen met de 
waarheid, liegen tot onze neuzen lang zijn en houden een 
kampioenschap jokken.
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CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

GENRE    Dans
PERIODE   4 maart 2018
PROGRAMMADUUR 55 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
WORKSHOPPRIJS € 95,- in overleg voor  
       max. 20 kinderen
       Workshop duurt 60 min.

GENRE    Moderne dans
PERIODE   5 november 2018 
PROGRAMMADUUR 60 minuten 
        incl. nagesprek  
        met de dansers
PRIJS    € 7,50 per leerling 
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PODIUM: Podium Hoge Woerd

TITEL: Binnenbeest

GEZELSCHAP: De Dansers

DOELGROEP: 3/4/5/6

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: GEKKIGHEID

GEZELSCHAP: Introdans

DOELGROEP: 3/4/5/6/7/8

36  

VOORSTELLING
In seizoen 2018/2019 presenteert dansgezelschap  
Introdans uit Arnhem één schoolvoorstelling: GEKKIGHEID. 
Deze schoolvoorstelling voor het primair onderwijs en  
speciaal primair onderwijs bestaat uit een selectie van  
de balletten uit de familievoorstelling GEKKIGHEID.  
What Good Would The Moon Be - Inbal Pinto en  
Avshalom Pollak (delen uit) Wrapped - Inbal Pinto
Rushes - Inbal Pinto, Avshalom Pollak en Robby Barnett 
(Nederlandse première)
De schoolvoorstelling duurt een uur, dit is inclusief een  
nagesprek met de dansers.

EDUCATIE
Introdans biedt ter voorbereiding en verwerking van  
de schoolvoorstelling een interactieve lesbrief voor de  
leerkracht. Te gebruiken op het digiboard. De lesbrief  
bevat informatie en opdrachten over Introdans en de  
voorstelling, theater enquete, interactieve quizen en  
klassikale opdrachten.

VOORSTELLING
Soms verander ik in een elegant, vrij veulen dat door de 
weide galoppeert, even helemaal niet meer mezelf.  
Andere keren word ik een ondeugende aap en  
hang ik in de gordijnen. Heel af en toe zie ik  
dat ook bij andere mensen om me heen. Ken je  
dat? Een grommende beer, een sierlijke zwaan  
of juist een vrolijk huppelend geitje? Maar bij 
de meeste grote mensen wordt hun Binnen- 
beest weggestopt, tam gemaakt en opgesloten.  
Dat is toch zielig? Red het Binnenbeest!

EDUCATIE
Bij de voorstelling Binnenbeest bieden we  
educatieve activiteiten aan, bij voorkeur op  
maat. Er is een gratis lesbrief beschikbaar waar  
diverse handvatten voor actieve en reflectieve  
activiteiten in staan. Na afloop gaan we in ge- 
sprek om de receptieve kunstbeoefening te  
verdiepen in een ‘dans in je hoofd’-nagesprek.  

WORKSHOP OP SCHOOL 
Je eigen dansinspiratie uiten en samen dartelen, hikken,  
rollen, sluipen, samenwerken, verhalen dansen en heel 
moeilijke bewegingen leren. We gaan ter voorbereiding  
op of als ter verwerking actief aan de slag met de  
voorstelling zodat je een fantasierijke ervaring krijgt en het 
beest in jezelf kunt voelen! De workshopdocent bespreekt 
op interactieve wijze met de leerlingen het  thema en de 
voorstelling. Vervolgens zijn er diverse creatieve dans- 
opdrachten waarbij de leerlingen samenwerken en  
bewegingen bedenken. Ten slotte is er altijd een moment 
waarbij de leerlingen hun werk aan elkaar presenteren. 

 OOK GESCHIKT VOOR: 7/8
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CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

GENRE    Muziektheater
PERIODE   4 maart 2019 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
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PODIUM: TivoliVredenburg

TITEL: Help, een olifant!

GEZELSCHAP: Wishful Singing

DOELGROEP: 4/5

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: Zus van Mozart

GEZELSCHAP: Daniël van Klaveren/ STIP

DOELGROEP: 4/5/6

40  

VOORSTELLING
Een ode aan hen die niet worden opgemerkt 
Zus van Mozart is een sprankelende muzikale voorstelling 
over een leven in en naast de spotlights. Het is 1759 en je 
heet Nannerl Mozart. Je bent amper acht jaar oud en speelt 
niet alleen briljant piano, maar net zo briljant viool. Ieder-
een vindt je een wonder. Maar dan blijkt je kleine broertje 
even muzikaal te zijn. Of nee, zelfs nog veel muzikaler. 
Wolfje en Nannerl reizen met hun vader door Europa en 
treden op voor koningen en hertoginnen. Ze zijn een  
onafscheidelijk duo, deze wonderkinderen die samen  
avonturen beleven. Tot Nannerl op een dag niet meer  
mee mag. Want een meisje hoort niet op te treden.  
En is haar broertje eigenlijk niet het enige echte  
wonderkind?

EDUCATIE
Zeer uitgebreid lespakket beschikbaar met een lesbrief  
en voorbereidende opdrachten. Met een introductie  
van de muziek van Mozart en creatieve opdrachten  
rondom thematieken uit de voorstelling: zoals broer/ 
zus, talent, roem, vroeger/nu. Kerndoelen: 54, 55, 56
 

GENRE    Muziek/Muziektheater
PERIODE   12 oktober 2018
PROGRAMMADUUR 50 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
WORKSHOPPRIJS €300,- voor zes workshops,  
        lager aantal klassen op 
        aanvraag
        De workshop duurt 30  
        minuten per klas
       

VOORSTELLING
Het thema van de kinderboekenweek is Vriendschap, met 
als motto: Kom erbij! Dat vraagt natuurlijk om met z’n allen 
liedjes zingen! 
De zangeressen van Wishful Singing toveren de concert- 
zaal om in een bos vol olifanten, een Japanse tempel of  
een Amerikaanse prairie. Ze zingen daarbij de mooiste en 
leukste muziek van over de hele wereld. En iedereen mag 
meezingen. Wishful Singing en pianist Bert van den Brink 
leren het publiek de leukste liedjes, tongtwisters en oor-
wurmen, met muziek van o.a. Johannes Brahms, György 
Ligeti en Edvard Grieg, kinderliedjes en meer lichte muziek.

EDUCATIE
Met digitale lesmateriaal van Wishful Music  
Education kom je al helemaal in de sfeer van  
het concert. Je oefent in de klas een aantal  
liedjes, zodat de leerlingen tijdens de voor- 
stelling mee kunnen zingen! Het lesmateriaal  
is beschikbaar aan het begin van het nieuwe  
schooljaar. 

WORKSHOP OP SCHOOL 
In een muzikale worskhop leer je door middel van zang, spel 
en beweging hoe je mooi kan zingen, goed naar elkaar kan 
luisteren en ritmisch kan samenwerken binnen een groep.  
Het lesmateriaal is daarna beschikbaar via het YouTube 
kanaal van Wishful ME, zodat je ook na de workshop je 
favoriete spellen en liedjes kan uitvoeren in de klas.
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CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

GENRE    Muziek/Muziektheater
PERIODE   1 april 2019
PROGRAMMADUUR 55 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
WORKSHOPPRIJS € 150,- per klas
       Workshop duurt 45 min.

GENRE    Muziek
PERIODE   EKKO: 11 oktober 2018
        Podium Hoge Woerd:
        16 april 2019
PROGRAMMADUUR 45 minuten 
PRIJS    € 7,50 per leerling 
  

  41

TITEL: De Muziekfabriek

GEZELSCHAP: Calefax Rietkwintet

DOELGROEP: 4/5/6

PODIUM: EKKO, Podium Hoge Woerd

TITEL: Hout van jou

GEZELSCHAP: Clean Pete

DOELGROEP: 4/5/6/7/8

36  

VOORSTELLING
Of ze nou eeneiig of twee-eiig zijn weten ze niet - dat  
willen ze ook niet weten. Waar het om gaat is dat de  
tweelingzussen Loes en Renee Wijnhoven op het  
podium zingen als uit één mond en vanuit één hart.  
Renee speelt daarbij cello en Loes gitaar. Liedjes vol  
warmte, melancholie en melodie, met Nederlandse  
teksten die op een wonderlijke wijze speels én poëtisch  
zijn. Gevoelige onderwerpen, zoals verliefdheid of  
eenzaamheid, komen ook langs tijdens het concert en  
worden bespreekbaar gemaakt.

EDUCATIE
In het educatieve materiaal wordt kennis gemaakt met  
de muziek van Clean Pete en de thema’s in de muziek,  
zoals liefde en romantiek en je gevoelens uiten. Er is  
uitgebreid beeld- en geluidsmateriaal van Clean Pete en  
hun concerten om te bekijken en te beluisteren, maar  
ook achtergrondinformatie over de liedjes en over de 
meiden om zo ook de muziek in context te kunnen  
plaatsen. Daarnaast zitten er diverse opdrachtjes in  
waarmee leerlingen aan de slag kunnen met het  
schrijven van hun eigen (liefdes)liedjes, waarbij de  
leerlingen zowel actief als reflectief aan de slag gaan. 

Ook zitten er opdrachten in die, aan de hand van muziek en 
poëzie, gevoelige thema’s bespreekbaar maken in de klas.

 OOK GESCHIKT VOOR: SO

VOORSTELLING
De vijf mannen van Calefax werken in een buizenfabriek. 
Elke dag doen ze hetzelfde en dat bevalt ze prima. Groot is 
dan ook de paniek als er op een dag geen orders meer  
binnenkomen. De mannen besluiten te gaan experiment-
eren met de buizen en maken de vreemdste instrumenten. 
Die klinken toevallig ook nog eens heel mooi! De orders 
stromen weer binnen en de muziekfabriek wordt opgericht.
Een humoristische muziekvoorstelling zonder woorden, 
maar met heel veel muziek, van Byrd tot Debussy en van 
Scarlatti tot Prokofjev, gespeeld door Calefax Rietkwintet.

EDUCATIE
Deze voorstelling bevat geen voorbereidend  
educatief lesmateriaal. Wel ontvang je vooraf  
informatie over over TivoliVredenburg en het  
bezoeken van een concert.

WORKSHOP OP SCHOOL 
Maak en bespeel je eigen blaasinstrument.  
Samen met muzikant Jelte van het Calefax  
Rietkwintet ontdek je hoe je zelf muziek maakt  
met alledaagse voorwerpen als flesjes, buisjes en rietjes. 
Net als in de voorstelling!

Het bezoek aan TivoliVredenburg kan worden voorbereid 
met een actieve workshop in de klas op 26, 27, 28 of 29 
maart 2019.  Kosten: 150 euro per klas, per workshop à 45 
minuten. 

PODIUM: TivoliVredenburg
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CULTUUR
SCHOOL
UTRECHT

GENRE    Muziektheater
PERIODE   Stadsschouwburg Utrecht:
       4, 5 februari 2019
       Podium Hoge Woerd:
                                     12, 13, 14 maart 2019
PROGRAMMADUUR 55 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
WORKSHOPPRIJS   €75,- per klas
        Workshop duurt 60 min. 
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PODIUM: TivoliVredenburg

TITEL: Blauw gras

GEZELSCHAP: Theatergroep Wie Walvis

DOELGROEP: 5/6

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht, 
     Podium Hoge Woerd

TITEL: ISHI, een sterk indianenverhaal

GEZELSCHAP: Het Filiaal theatermakers

DOELGROEP: 5/6

42  

VOORSTELLING
Stel je voor dat je de allerlaatste overlevende bent van je 
volk. Al jaren leef je verborgen in de wildernis. Maar als ook 
daar de moderne tijd weet door te sijpelen, lukt het je niet 
meer om te leven volgens de Weg van je voorvaderen. Wat 
doe je dan? 
ISHI is een hartverwarmende voorstelling, met prachtige 
liedjes, over één zijn met de aarde en over anders zijn  
dan anderen. Over wat er gebeurt wanneer je nieuws-
gierigheid groter is dan je angst. Het is ook een verhaal  
over vriendschap, die je pas echt kunt sluiten als je de  
ander voor vol aanziet en niet in een vooraf bedacht  
hokje stopt.

EDUCATIE
Bij deze voorstelling hoort een mooi vormgegeven les-
pakket dat aansluit op thema’s uit de voorstelling. Er  
worden lessuggesties in opgenomen die samenhangen met 
andere reguliere leergebieden (Burgerschap, oriëntatie op 
jezelf en de wereld, kunstzinnige oriëntatie).

WORKSHOP OP SCHOOL 
In Het FiliaalLab rondom ISHI gaan de leerlingen onder 
begeleiding van een theaterdocent flink aan het werk met 
hun eigen inlevingsvermogen. Een actieve theaterles waarin 
thema’s uit de voorstelling worden onderzocht en 21e 
eeuwse vaardigheden spelenderwijs worden getraind. We 
onderzoeken wat we belangrijk vinden, waar we voor staan 
en hoe wat dat kunnen laten zien aan de wereld om ons 
heen! 

GENRE    Muziektheater
PERIODE   15 april 2019
PROGRAMMADUUR 50 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
WORKSHOPPRIJS €175,- per klas 
        Workshop duurt 90 min. 

VOORSTELLING
Op een ranch in een klein dorp woont de familie Roots die 
niets van anderen wil weten. Wanneer er op een dag een 
huisje staat van iemand die heeft besloten zich op dit stuk 
land te gaan vestigen slaat de eens zo gemoedelijke sfeer 
om. Wat moet dat vreemde volk op hun land?! 
Blauw Gras is een humoristische voorstelling vol  
bluegrass-muziek, over de angst voor het vreemde en de 
nieuwsgierigheid naar het onbekende.

EDUCATIE
Het educatief materiaal bestaat uit een les- 
brief met creatieve en reflectieve opdrachten  
ter voorbereiding én verwerking van de voor- 
stelling. 

WORKSHOP OP SCHOOL 
Yeehaa, swingend de klas door! In deze actieve  
workshop maakt de klas een eigen bluegrass nummer én 
videoclip met een muzikant uit de voorstelling. 

Deze workshop kan zowel voor als na het bezoeken van de 
voorstelling worden geboekt. 

OOK GESCHIKT VOOR: 7
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GENRE    Muziektheater
PERIODE   7 januari 2019
PROGRAMMADUUR 70 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 

GENRE    Muziek
PERIODE   23  mei 2019
PROGRAMMADUUR 45 minuten 
PRIJS    € 7,50 per leerling 
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PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: Martin Luther King

GEZELSCHAP: Urban Myth i.s.m. 

DOELGROEP: 5/6/7/8

PODIUM: EKKO

TITEL: Afterpartees

GEZELSCHAP: Afterpartees

DOELGROEP: 6/7/8

36  

VOORSTELLING
Klaar met alle kinderliedjes? Kom rock ‘n’ rollen met  
Afterpartees in EKKO! Deze vijf heren uit het zonnige zuiden 
weten hun onstuimige energie om te zetten in catchy  
rock ’n roll. Verwacht opzwepende gitaarsolo’s,  
energieke drums en vrolijke basloopjes. En dat wordt  
alles behalve saai: mee springen en -brullen, rellen en  
air guitar spelen. EKKO staat deze middag op z’n kop!  
Afterpartees worden vaak vergeleken met de echte  
rock ‘n’ roll klassiekers van vroeger: Ramones, The  
Rolling Stones. Tijdens dit interactieve concert duiken  
we in de ontstaansgeschiedenis van punk en rock ‘n’  
roll en is er ruimte voor kritische vragen, participatie- 
opdrachten en verhalen van Afterpartees.

EDUCATIE
In het educatieve materiaal maakt de leerling kennis  
met de catchy rock ‘n’ roll muziek van Afterpartees. Er is 
uitgebreid beeld- en geluidsmateriaal van Afterpartees  
en hun concerten om te bekijken en te beluisteren, maar 
ook achtergrondinformatie over de nummers en over de 
jongens zelf om zo ook de muziek in context te kunnen 
plaatsen. Daarnaast gaat het educatieve materiaal in op de 
geschiedenis van de rock ‘n’ roll en punk muziek. Er wordt 
ingegaan op de opkomst en ondergang van deze muziek-
genres, op het hoogtepunt van rock ‘n’ roll als popcultuur 
en de sociale en politieke omstandigheden waarin punk 
fungeerde als uitdrukking van frustratie en protest.

De Krakeling & STIP theaterproducties

VOORSTELLING
Martin Luther King is een muzikale familievoorstelling.  
In deze bijzondere voorstelling volgen we het  
verhaal van de jonge Martin Luther King. 

We gaan terug naar 1937, de tijd dat de jonge  
Martin Luther King onbezorgd met z’n  
vriendjes uit de buurt speelde en kleur voor  
hem nog geen issue was. Totdat hij naar school  
gaat. Martin mag niet naar de school waar zijn  
vriendjes heen gaan, want hij is niet wit. 

Een gevoel van onrechtvaardigheid komt  
bovendrijven en een vuurtje wordt aan- 
gewakkerd. Dat op één dag iedereen in  
harmonie met elkaar kan samenleven.  
Hoe ver is Martin bereid te gaan?

EDUCATIE
Er wordt een lesbrief ontwikkeld over Martin Luther King 
en de Amerikaanse geschiedenis. Daarnaast worden de 
bezoekers actief betrokken bij de voorstelling.

OOK GESCHIKT VOOR: 5
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GENRE    Muziek
PERIODE   7 februari 2019
PROGRAMMADUUR 45 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
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PODIUM: TivoliVredenburg

TITEL: Maestro Eric: Flamenco!

GEZELSCHAP: Eric Robillard 

DOELGROEP: 6/7/8

44  

VOORSTELLING
Muziek maak je heus niet alleen met instrumenten als 
piano’s, gitaren en drums. Kypski laat tijdens dit interactieve 
concert in EKKO zien dat het ook anders kan, en neemt  
je mee in de wereld van elektronische muziek. Kypski  
maakt muziek met energieke beats, vrolijke tunes,  
snelle scratches, met invloeden uit hiphop, jazz en  
drum ‘n’ bass. Dit doet hij op zijn computer, keyboard,  
synthesizer, draaitafel, en Maschine, een tablet met 
gekleurde knoppen die alle mogelijke geluiden kan  
maken. Kypski laat zien dat ook elektronische muziek  
veel technische en muzikale vaardigheden vereist en  
laat de oneindige mogelijkheden van elektronische  
muziek horen en ervaren.

EDUCATIE
In het educatieve materiaal wordt kennis gemaakt met de 
elektronische muziek van Kypski. Er is uitgebreid beeld-  
en geluidsmateriaal van Kypski en zijn optredens om te 
bekijken en te beluisteren, om zo precies te zien en te horen 
hoe hij zijn nummers in elkaar zet met elektronische instru-
menten. Daarnaast is er ook educatief materiaal dat een 
introductie geeft in de elektronische muziek: het ontstaan 
ervan en de verschillende soorten en manieren van  
elektronische muziek maken. Ook bevat het educatieve  
materiaal opdrachten, tips en tools om de leerlingen zelf 
met elektronische muziek aan de slag te laten gaan, zoals 
websites en computerprogramma’s om muziek mee te 
maken.

GENRE    Muziek/Muziektheater
PERIODE   11 februari 2019
PROGRAMMADUUR 45 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
WORKSHOPPRIJS €150,- voor max. 60 llngen
        Workshop duurt 60-90  
        minuten
 

VOORSTELLING
Eric Robillard, bekend van de slagwerkers van Percossa,  
ontrafelt als Maestro Eric muzikale geheimen uit alle 
hoeken van de muziekwereld, te beginnen met  
de flamenco. Daarvoor moeten we naar de  
hete hoogvlaktes van Spanje, waar Maestro  
Eric de jongste held van de flamenco ontmoet:  
de twaalfjarige Fabion Lisandro. Fabion is klein  
van stuk, draagt een brilletje, is onhandig en  
bang. Net als zijn hond Slome. Hij is vooral  
bang voor Diego, de grootste treiterkop van  
het hele dorp. Tot Fabion het geheim van de  
flamenco ontdekt. Vecht, stamp en klap mee  
met deze Spaanse superheld. Olé!

EDUCATIE
Met het digitale lesmateriaal kom je al helemaal in de 
spaanse sferen van het concert. Het lesmateriaal is rond de 
kerstvakantie beschikbaar. 

WORKSHOP OP SCHOOL
Klap-klap-klap-klap de flamenco! In de interactieve work-
shop studeer je een lied in, leer je flamenco klappen en 
vertelt Maestro Eric je alles over het verhaal van twaalf- 
jarige superheld Fabion Lisandro. Olé!

PODIUM: EKKO

TITEL: Kypski

GEZELSCHAP: Kypski

DOELGROEP: 6/7/8
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GENRE    Muziektheater/toneel
PERIODE   29 oktober 2018
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 

GENRE    Toneel
PERIODE   10 december 2018 
PROGRAMMADUUR 70 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
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PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: De Vrekkin

GEZELSCHAP: Het Nationale Theater/ NTjong

DOELGROEP: 6/7/8

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: Gewoon Held

GEZELSCHAP: Het Laagland

DOELGROEP: 6/7/8

36  

VOORSTELLING
GEWOON HELD 
Een supernormaal superverhaal. 
Een energieke en kleurrijke voorstelling waarin vier  
superhelden de uitdagende missie aangaan om gewoon  
te zijn. Vliegend, springend en vallend met alle bravoure  
en verlegenheid die daarbij hoort. 

Vier superhelden zijn er helemaal klaar mee. Voorgoed. 
Vanaf nu moet je zelf de wereld maar verbeteren. En  
aan al die torenhoge verwachtingen voldoen. De super-
helden gooien hun heldenkostuums uit en schudden alle 
megakrachten en superskills van zich af. Deze vier willen  
alleen nog maar gewóón zijn. Gewone mensen, met  
normale krachten en normale gedachten. 
Maar deze overgang valt nog niet mee. Als dit viertal hun 
superheldendom laagje voor laagje afpelt, ontdekken ze 
waarom jezelf zijn zo moeilijk is. Niet meer sterk als staal 
zijn, is fijn. Maar een jampotje niet open krijgen, dat is toch 
een beetje gênant. En falen? Doodeng! Moet je een held 
zijn om geen held te zijn.

EDUCATIE
Bij de voorstelling worden filmpjes aangeboden als voor-
bereiding en na verwerking. Kennismaking met de acteurs, 
ingaan op het heldenthema. Filmpjes zetten aan tot een 
gesprek en er zal ook inspiratiemateriaal worden aange-
boden.

VOORSTELLING
Een hilarische komedie naar De Vrek van Molière.          
Moeders mode-imperium lijkt een onuitputtelijke bron van 
geld voor haar kinderen die zich tot brutale,  
inhalige mormels hebben ontwikkeld. Als ze  
zich realiseert dat iedereen van haar profiteert  
gooit ze de geldkraan dicht. 
In een supermateriele wereld is het voor  
ouders lastig grenzen te stellen. Families als  
de Trumps en Kardashians geven het idee dat  
rijkdom onuitputtelijk is. En als liefde wordt  
uitgedrukt in geld, dan wil je er toch zoveel  
mogelijk van hebben. 

De Vrekkin laat zien dat je je gezin niet kunt  
runnen als een bedrijf en dat geld niet hetzelfde is als  
oprechte aandacht.

EDUCATIE
Er is kosteloos educatiemateriaal beschikbaar met de  
volgende thematiek: 

Wat is de waarde van spullen, de werking van familie- 
structuren en is liefde uit te drukken in geld? NTjong biedt 
ook een theater project aan waarin leerlingen terecht ko-
men in een levensechte variant van het bordspel  
‘levensweg’. Via allemaal verschillende theatrale en 
filosofische opdrachten moeten de leerlingen hun ‘gezin’ 
door het leven loodsen. Ze worden daarbij uitgedaagd zich 
tot allerlei zaken te verhouden en samen oplossingen te 
vinden.  
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TITEL: Hallo familie

GEZELSCHAP: Maas theater en dans

DOELGROEP: 6/7/8
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GENRE    Dans/Toneel
PERIODE   14 januari 2019
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
WORKSHOPPRIJS € 75,- per klas  
                                      excl. reiskosten
        Workshop duurt 60 min. 

VOORSTELLING
Je blijft altijd kind, ook als je veertig bent. En als je drie bent 
kan je je soms zo ernstig voelen, dat je het liefst met een 
lange baard bij de kachel zou willen zitten. 
Rond een grote ronddraaiende familietafel  
viert een groep bijzondere eenlingen en on- 
verwachte gasten feest. De kinderen worden  
steeds volwassener, de volwassenen gedragen  
zich als kleuters. Ze dansen op tafel tot het  
ochtendgloren. Hallo familie is een wonderlijk  
warme voorstelling over broers, zussen, ouders  
en ander gespuis. Ze komen allemaal op  
bezoek op een groot familiefeest en natuurlijk  
ben jij ook welkom! 

EDUCATIE
Er komt een lesbrief en een online magazine bij Hallo  
familie.

WORKSHOP OP SCHOOL
Ooit wel eens je vader willen zijn? Of je moeder? Of je 
over- over- over-groot-oma? In deze workshop kan het. We 
maken portretten van zelf verzonnen families, dansen op 
tafel en eindigen in een avontuurlijk familiediner.

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

GENRE    Muziektheater
PERIODE   Stadsschouwburg Utrecht:
       15 oktober 2018
       Podium Hoge Woerd:
                                     6,7,8 november 2018
PROGRAMMADUUR 55 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
WORKSHOPPRIJS   €75,- per klas
        Workshop duurt 60 min 
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PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht, 
     Podium Hoge Woerd

TITEL: Falling Dreams

GEZELSCHAP: Het Filiaal theatermakers

DOELGROEP: 7/8

VOORSTELLING
Ken je het gevoel dat je valt, net voor je echt inslaapt?  
Falling Dreams gaat over dat moment. In vliegende vaart 
beland je in het dromende denkhoofd van een meisje  
van twaalf jaar. Met gedachten die komen en gaan en 
beelden die dwars door elkaar heen lopen. Camera’s en  
projectieschermen zorgen voor beeld op meer plekken 
tegelijk en blazen miniatuurwerelden op tot meer dan  
levensgroot. Soms lijkt het alsof je in een live gemaakte 
videoclip terecht bent gekomen, compleet met stoere  
popliedjes en bizarre objecten.  
Winnaar Zilveren Krekel 2016

EDUCATIE
Bij deze voorstelling hoort een lespakket dat aansluit op 
thema’s en kerndoelen uit de voorstelling. Ter voorbereiding 
staat de rol van onze hersenen tijdens het slapen, het 
dromen en het opgroeien als tiener centraal. Door deze 
thema’s vooraf te behandelen, helpt het de leerling om 
beter te plaatsen waar hij/zij naar kijkt tijdens de voor-
stelling. Want in een (dromend) hoofd van een tiener kan 
het behoorlijk stormen. Ook zijn er twee lessuggesties 
opgenomen. Een beeldende opdracht en een droomonder-
zoek/schrijfopdracht. 

WORKSHOP OP SCHOOL 
Het FiliaalLab bij Falling Dreams
De voorstelling zit vol met prachtige vormgevingsvondsten 
die je verbeelding prikkelen. Met dezelfde materialen waar 
ook onze theatermakers mee hebben gewerkt, gaan de leer-
lingen onder begeleiding van een Filiaal kunstdocent aan de 
slag. Ze ontwerpen ieder een miniatuur decor in 3D van een 
eigen droombeeld. Ze volgen de stappen van een creatief 
proces en onderzoeken de vormgevingsprincipes waarmee 
je een verhaal in een beeld kan vangen.
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GENRE    Toneel/Fysiek theater 
PERIODE   1 april 2019
PROGRAMMADUUR 60 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
WORKSHOPPRIJS € 75,- per klas  
                                      excl. reiskosten
        Workshop duurt 60 min. 
 

GENRE    Muziek/Muziektheater
PERIODE   8 april 2019 
PROGRAMMADUUR 60 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
  

  47

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: Bye bye baby

GEZELSCHAP: Maas theater en dans

DOELGROEP: 7/8

PODIUM: TivoliVredenburg

TITEL: Dr Pepper & The Crazy Groove Express

GEZELSCHAP: Eric Robillard & Co

DOELGROEP: 7/8

36  

VOORSTELLING
Stel, je bent 10 jaar. Je zusje is net naar een concert van 
K3 geweest en je oudere broer gaat dit weekend naar een 
dancefeest in de Ziggodome... En ik dan, denk je. Precies  
dat dachten wij ook! Daarom komen Dr Pepper & the  
Crazy Groove Express naar Utrecht voor een groot  
meedoe-concert. Dus kom dansen als Bruno Mars op  
meezingers die niet meer uit je hoofd gaan. Dr Pepper  
slaat de mafste ritmes, duikt in de top-40, doet een  
muziekquiz en maakt er humoristisch theater van.

Eric Robillard slagwerk & presentatie / Freek Koopmans 
slagwerk & presentatie / Stef Classens zang & gitaar / Maite 
van der Marel toetsen / Marco Dirne Bas / Guy Wood 
drums

EDUCATIE
Zing en swing mee! Op school volg je een swingend digitaal 
lestraject, waarin je leerlingen de band, de nummers, de  
activiteiten en de achtergrond van de nummers leren  
kennen zodat ze tijdens het concert volop mee kunnen 
doen.

WORKSHOP OP SCHOOL
Informatie over de mogelijkheden voor een workshop volgt.

VOORSTELLING
Er komt een dag dat je afscheid neemt van je grenzeloze 
fantasie en je kindertijd. Het is het moment dat je  
imaginaire vriendje niet meer mee mag naar  
verjaardagfeestjes. Dat je de knuffels van het  
bed haalt en in een doos op zolder wegstopt.  
Dat je de geheimtaal met je buurjongen  
vergeet. Dat je je begint te schamen voor  
dagdromen waarin je kunt vliegen en met de  
dieren kunt praten. Maar wat als het je niet  
lukt om je fantasie te doden?
Bye Bye Baby is een fysiek spektakel op een enorm  
springkussen vol illusies die ontmaskerd worden: van 
simpele goocheltrucjes tot grootse effecten met rook en 
glitters.

EDUCATIE
Bij Bye Bye Baby ontwikkelt Maas een lesbrief, een  
workshop en een online magazine.

WORKSHOP OP SCHOOL 
Voel jij je wel eens kinderachtig? Speel je liever met je  
telefoon dan buiten op het pleintje? Of zit je het liefst nog 
met je hoofd in de wolken? In deze workshop kan het  
allemaal. We rekenen af met onze kindertijd en vieren 
de fantasie. We schijnvechten met onze denkbeeldige 
vriendjes, gummen onze kindertijd uit en maken een  
petterende dans van onze toekomstdromen. Laat je  
knuffels thuis en spring met ons de prepubertijd in.
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TITEL: De Krijtkring

GEZELSCHAP: De Toneelmakerij

DOELGROEP: 7/8
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GENRE    Muziektheater
PERIODE   19 november 2018 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    € 7,50 per leerling 
WORKSHOPPRIJS € 150,- per klas  
                                     Workshop duurt 90 min. 

PODIUM: Stadsschouwburg Utrecht
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VOORSTELLING
Grande Dame van het Jeugdtheater Liesbeth Coltof neemt 
afscheid en zet de grote zaal op zijn kop met knallend  
muziektheater!

Revolutie! De gouverneursvrouw gaat er als  
een haas vandoor. Ze vergeet alleen één ding:  
haar kind. Het kleine meisje blijft bang en  
alleen achter. Zou jij voor haar zorgen als je  
haar vond? 

Spanning, humor en ontroering wisselen elkaar in razend 
tempo af in deze familiebewerking van Brechts Krijtkring. 
Een meeslepende, muzikale rollercoaster over zorg en 
verwaarlozing, recht en onrecht, delen en pakken wat je 
pakken kan. 

EDUCATIE
Op een dag staat er een grote kring op het schoolplein.  
De leerlingen vinden een krijtje op tafel en op het bord 
staat geschreven: Van wie is de wereld? Na een reflectie 
op deze vraag, laat de leerkracht filmpjes zien van kinderen 
die de wereld mooier hebben gemaakt. Geïnspireerd door 
deze kinderen onderzoeken leerlingen wat zij zelf aan onze 
wereld bij kunnen dragen. Ze bedenken een daad, die ze 
diezelfde dag zouden willen uitvoeren. Daarna maken ze 
met hun krijtje een krijtkring voor hun eigen voordeur: ze 
zijn dan officieel lid van de KRIJTKRING BEWEGING.

WORKSHOP OP SCHOOL
Nadat de klas het educatiemateriaal heeft uitgevoerd komt 
een theaterdocent als producent van de Krijtkring-liveshow 
langs. De meest interessante daad wordt geselecteerd  
voor de show. Er worden functies uitgedeeld: zo zijn er 
presentatoren, deskundigen, cameramannen, regisseurs, 
acteurs (die de rollen spelen van iedereen die bij de goede 
daad betrokken was) en zelfs publieksopwarmers. Het  
uiteindelijke filmpje wordt gemaild naar de Toneelmakerij, 
die het op haar socialmedia post. Zo krijgt een schijnbaar 
kleine daad van een kind een groot podium; de wereld  
is - al is het maar voor even-  van wie er voor zorgt. 
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In 2017-2018 hebben meer dan 9.000 leerlingen gebruik gemaakt van busvervoer  

via Cultuur & School Utrecht op weg naar een culturele activiteit

CULTUUR 
& SCHOOL

 UTRECHT
 

 
     FEITJES 

EN WEETJES

In schooljaar 2017-2018 werden de culturele activiteiten gemiddeld met een 8,1 gewaardeerd

De musea bieden in schooljaar 2018-2019 35 verschillende activiteiten aan

Cultuur & School Utrecht ontvangt gemiddeld een 7,8 voor haar dienstverlening

De podia bieden 32 verschillende voorstellingen aan in schooljaar 2018-2019

Meer dan 15.000 leerlingen hebben in schooljaar 2017-2018  

deelgenomen aan een culturele activiteit
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50
PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 75 minuten
PRIJS    € 65,- per 15 leerlingen 

PROGRAMMA
Wil je een programma dat aansluit op een bepaald  
thema, actuele lesstof of een speciale doelgroep,  
dan verzorgen we een programma op maat. 

Ons onderwijsaanbod sluit altijd aan bij kerndoelen in  
het onderwijs. Voel je als leerkracht vrij aan te geven  
waar de leerlingen mee bezig zijn, dan kunnen wij ons  
programma goed laten aansluiten op de lessen.

Ook voor studenten van het MBO, HBO en WO  
verzorgt het Centraal Museum museumlessen op maat, 
aansluitend op een onderwerp of tentoonstelling naar 
keuze. 

Het museum biedt een vakgericht programma waarbij  
studenten kijken, vragen, discussiëren, associëren en  
zich verdiepen.

AANBIEDER: Centraal Museum

TITEL: Bezoek op Maat

DOELGROEP: 1/2/3/4/5/6/7/8
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Met Bezoek op Maat kunnen musea en podia – naast hun 
reguliere aanbod – maatwerk leveren aan scholen in hun 
museum of podium. 

BEZOEK OP MAAT
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PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 90 minuten
PRIJS    € 100,- per 30 leerlingen 
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DOELGROEP: 7/8

36  

AANBIEDER: Museum Speelklok

TITEL: Bezoek op Maat

DOELGROEP: 1/2/3/4/5/6/7/8

PROGRAMMA 
Het bezoek op maat programma sluit aan op het thema of 
onderwerp waar jij op school mee bezig bent. Je overlegt 
samen met de educator van het museum het onderwerp en 
mogelijkheden van het bezoek. 

AANBIEDER: Het Filiaal theatermakers

TITEL: Bezoek op Maat

DOELGROEP: 1/2/3/4/5/6/7/8

PROGRAMMA 
Naast de educatie rondom onze voorstellingen  
ontwikkelen we ook, i.s.m. met de opdrachtgever/het 
onderwijs, programma’s op maat.  

Voorbeelden hiervan zijn:  
- teamtrainingen kunst binnen regulier  
onderwijs, 

- coaching van  leerkrachten bij theaterlessen,  

- inhoudelijk meedenken over cultuureducatie  
binnen jouw school,  

- ontwerpen van een lessenreeks rondom een  
voorstelling en/of  een thema. 

Het Filiaal theatermakers denkt, waar  
mogelijk mee en beschikt over een  
professioneel team vakdocenten die het  
creatief vermogen van alle leerlingen en hun  
docenten weet aan te spreken. 

Bekijk filmpjes en foto’s op www.hetfiliaal.nl

PERIODE   In overleg 
PROGRAMMADUUR In overleg
PRIJS    In overleg 
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PERIODE   In overleg 
PROGRAMMADUUR In overleg
PRIJS    In overleg 
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DOELGROEP: 7/8

52  

AANBIEDER: Stadsschouwburg Utrecht

TITEL: Bezoek op Maat

DOELGROEP: 1/2/3/4/5/6/7/8

PROGRAMMA
De Stadsschouwburg Utrecht merkt dat leraren soms  
nog iets extra’s willen met hun groep. Een kijkje achter de  
schermen, een leerling wil graag een spreekbeurt  houden 
in het gebouw  of misschien wel  iets waar wij nog niet 
eerder aan dachten. 

Heb je naast het aanbod van voorstellingen  
en workshops nog speciale wensen? Tips?  
Of wil je meer advies over  de voorstellingen? 
Neem dan contact op met Cultuur & School  
Utrecht of de educatiemedewerker van de  
Stadsschouwburg Utrecht. Het beste te  
bereiken via educatie@ssbu.nl of op  
030-2324106. 

PERIODE   In overleg 
PROGRAMMADUUR In overleg
PRIJS    In overleg 

PROGRAMMA
Bij EKKO zijn veel mogelijkheden voor een Bezoek op Maat. 
EKKO is een vernieuwend poppodium dat graag nieuwe, 
uitdagende projecten aangaat, in samenwerking met  
scholen, muzikanten en professionals uit de muziek-
industrie. 

Educatieprogramma’s op maat bieden een uitkomst als 
jouw school speciale wensen heeft met betrekking tot 
cultuureducatie. Met een educatieproject op maat haal  
je het optimale uit muziekeducatie bij EKKO. 

Bestaande Bezoeken op Maat zijn: 
Popmuziek is overal: les van een muzikant in de klas, 
die in gaat op de geschiedenis van popmuziek, het 
maken van popmuziek en het muzikant-zijn, afgesloten 
met een interactief concert in EKKO.

Zo doe je dat: De leerlingen organiseren zelf zowel  
voor als achter de schermen een show of mini-festival  
in EKKO.

AANBIEDER: EKKO

TITEL: Bezoek op Maat

DOELGROEP: 5/6/7/8
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PERIODE   Gehele jaar door 
PROGRAMMADUUR 60-90 minuten
PRIJS    € 100,- per 25 leerlingen  

  5352  

AANBIEDER: TivoliVredenburg

TITEL: Bezoek op Maat

DOELGROEP: 5/6/7/8

PROGRAMMA 
Klim op het podium en neem een kijkje achter de 
schermen. Tijdens de speelse rondleidingen voor de  
bovenbouw van het basisonderwijs ontdekken de  
leerlingen ons gebouw. 

Ze leren waarom de Grote Zaal geschikt is  
voor klassieke muziek en de Ronda echt een  
popzaal is. Ook komen de leerlingen op  
plekken die anders niet toegankelijk zijn:  
het backstage-gebied, de artiestenfoyer, de  
kleedkamers en het kolossale loading-dock  
waar wel zes vrachtwagens gelijktijdig kunnen  
laden en lossen! 

Geef van te voren aan wat je wilt behandelen  
(akoestiek, backstage, muziekgenres), dan  
wordt de rondleiding afgestemd op jouw  
wensen. Rondleiding boeken? Mail naar:  
educatie@tivolivredenburg.nl
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Voorblad, Intro, Inhoud: Anna van Kooij
pagina 4, 5: Anna van Kooij
Pagina 6: Rosalie Hazeleger
Pagina 7: Marieke Wijntjes en Lize Kraan
Pagina 8: Ruud Voest en Marieke Wijntjes
Pagina 9: Liset van der Laan
Pagina 10: Rosa van der Wielen en Rosalie Hazeleger
Pagina 11: Ivar Pel en Bert Muller
Pagina 12: Rick Huizinga en Jaimi Nieli
Pagina 13: Ivo Franken en Lize Kraan
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Pagina 17: Ruud Voest en Anne Hamers
Pagina 18: Rick Huizinga en Lize Kraan
Pagina 19: Het Utrechts Archief en Marieke Wijntjes
Pagina 20: Lize Kraan en Marieke Wijntjes
Pagina 21: Marieke Wijntjes 
Pagina 22: Rosalie Hazeleger en Mike Bink
Pagina 23: Billie Jo Krul en Ruud Voest
Pagina 24: Ruud Voest
Pagina 25: Het Utrechts Archief
Pagina 26: Lize Kraan
Pagina 27: Anna van Kooij

Pagina 28: EKKO
Pagina 29: Roosmarijn Knijnenburg en Mike Bink
Pagina 31: Maria Stijger en EKKO
Pagina 32: Juri Hiensch
Pagina 33: Remke Spijkers
Pagina 34: Femke Teussink en Roosmarijn Knijnenburg
Pagina 35: Phile Deprez en Casper Koster
Pagina 36: Jelmer de Haas en Maria Stijger
Pagina 38: Roosmarijn Knijnenburg 
Pagina 39: Moon Saris en Pieter Henket
Pagina 40: Melle Meivogel en Sanne Peper
Pagina 41: Ronald Knapp en EKKO
Pagina 42: Flowdesign
Pagina 43: EKKO
Pagina 44: Helene Domburg en EKKO
Pagina 45: M. de Gruyter, J. Vervest en Joost Milde
Pagina 46: Roosmarijn Knijnenburg en Joris van Bennekom
Pagina 47: Jelmer de Haas
Pagina 48: Jan Hoek
Pagina 50: Ruud Voest
Pagina 51: Remke Spijkers
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Pagina 53: Anna van Kooij
Laatste pagina: Anna van Kooij
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