
 

 

Rotterdam, december 2018 

 

Beste leerkracht, 

 

Binnenkort bezoekt u met uw klas de voorstelling Hallo familie. 

 

Het is druk in huis. Vader en moeder vieren feest, oma is op bezoek om op te passen. De nacht is lang en jij kan 

niet slapen. Maar dit avontuur lijkt wel een droom, met knuffels die tot leven komen, ouders die op hun 

handen gaan lopen en een oom die verandert in een boom. Hierna ga je heel anders naar je familie kijken. Hoe 

blijft nog een verrassing… 

Moniek Merkx over Hallo familie: “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. Ik stel me een grote 

keuken voor waarin een groep gasten een bont familiefeest voorbereidt. De kinderen worden steeds 

volwassener, de volwassenen gedragen zich als kleuters. Iedereen danst op tafel tot het ochtendgloren.” 

Hallo familie is een wonderlijk warme voorstelling, een carnavaleske optocht met veel grappige en 

onverwachte gasten. Over de mensen die we niet gekozen hebben, maar die er gewoon zijn. Altijd. Een 

cartooneske dans- en theatermix van de makers van Liefde.  

Makers 

Concept, regie: Moniek Merkx 

Met: Anne Fé de Boer, Marieke Dermul, Cherella Gessel, Gihan Koster, Hali Neto, Freek Nieuwdorp, Jurriën 

Remkes, een oma en een kind. 

Choreografie: Art Srisayam 

Muziek: Joop van Brakel 

Decor: Sanne Danz 

Kostuums: Nicky Nina de Jong 

Licht: Gé Wegman 

Regieassistent: Seline Gosling 

   

 



Voorbereiding 

Voordat u met uw klas de voorstelling bezoek zijn er een aantal dingen die wij u aanraden.  

Allereerst kunt u met uw leerlingen ons online magazine over de voorstelling bezoeken.  

Deze is hier te vinden: www.maastd.nl/magazine/hallofamilie  

Hier is allerlei achtergrond informatie te vinden over de voorstelling en de spelers, quizzen die de leerlingen 
zelf kunnen doen, een dans tutorial, opdrachten voor in de klas, inspiratie van de makers, een trailer van de 
voorstelling en nog veel meer.  
 
Daarnaast kunt u met de leerlingen spreken over het onderwerp familie. Een aantal vragen die u daarbij 
kunnen helpen zijn:  
Wie noem je allemaal familie?  
Kan je je familie zelf uitkiezen?  
Moet je altijd van je familie houden? 
Zijn er dingen die specifiek bij jouw familie passen?  
Hoe vieren jullie feest met je familie?  
Kunnen dieren ook familie zijn?  
Fantaseer je wel eens dat je familie heel anders is?  
 
In Hallo familie kijk je naar een kind die van alles over haar familie fantaseert. 
Zij neemt het publiek mee in een grote associatieve droom waarin niemand meer hetzelfde blijft.  
 
Laat de leerlingen eventueel een familieportret tekenen (of met elkaar fotograferen) van hun eigen familie 
waar ze een fantasie element aan toe moeten voegen. Bijvoorbeeld: iedereen is verandert in dieren of in 
poppen. Laat ze nadenken over wat zij graag voor fantasievolle ingreep zouden willen doen.  
 
Workshop 
Voor een nog meer verdiepende voorbereiding of verwerking raden we aan om onze actieve theaterworkshop 
voor in de klas te boeken. 
 
Ooit wel eens je vader willen zijn? Of je moeder? Of je over- over- over-groot-oma?  
In deze workshop kan het. We worden gekke tantes, dronken ooms, dappere buurmannen en misschien ook wel 
even de hond onder de tafel. 
We maken portretten van echte of zelfverzonnen families, dansen de Skibidi-dans op tafel en eindigen in een 
dierlijk fantasievol familiefeest. 

In de workshop bereiden we de leerlingen voor op het associatieve en fysieke karakter van de voorstelling en 
duiken we met ze de fantasie in.  
 
De workshop duurt een uur en kan plaats vinden op school (in een theaterlokaal of gymzaal) of in het theater 
(mits er ruimte is).  
Kosten voor de workshop zijn €75,00 plus reiskosten van de docent.  
 
Heeft u vragen over de voorstelling en/of interesse in de 
workshop, neem dan contact op met: sara@maastd.nl 
 

Rest ons u veel plezier te wensen bij Hallo familie.  

Met vriendelijke groet, 

namens Maas theater en dans 

Sara Giampaolo 

Remco Went 

Esther Schouten 

Art Srisayam 

http://www.maastd.nl/magazine/hallofamilie
mailto:sara@maastd.nl


  

 


