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In De Harmonie zien jongeren niet alleen hun favoriete cabaretiers en dansen ze mee op de 
muziek van nu, maar zien ze ook nieuwe en onbekende voorstellingen. Om te ontdekken 
wat zij mooi, leuk, ontroerend of grappig vinden. Alleen, met vrienden na schooltijd of met 
de hele klas. In deze brochure vind je het programma voor het voortgezet onderwijs en mbo 
voor schooljaar 2022 -2023.

Het complete programma vind je op harmonie.nl. Alle voorstellingen zijn toegankelijk voor 
het onderwijs; in kleine groepjes of klassikaal. Bij groepen boven de 10 vragen we vooraf 
contact op te nemen. We helpen ook graag de juiste match te maken tussen jouw school of 
klas en ons programma.

Lesmateriaal, inleidingen en 
nagesprekken
Bij elke schoolvoorstelling bieden we passend les- 
materiaal aan en waar mogelijk zorgen we voor  
een inleiding of nagesprek. Heb je vragen over de 
voorstelling en hoe dat te verbinden met jouw 
onderwijs? Neem contact op met Marit Lalleman op
educatie@harmonie.nl

CJP
De Harmonie is CJP-cultuurkaart acceptant. 
Dat betekent dat elke school met CJP budget voor-
stellingen kan bezoeken. Nieuw: vanaf september 
2022 is deze kaart ook beschikbaar voor het MBO. 
Alle vragen over CJP-betalingen en reserveringen 
kun je stellen via educatie@harmonie.nl. 

De Harmonie is een fijne plek voor 
scholieren en studenten. Een plek 

waar je jezelf, de ander én het andere 
leert kennen.
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Hier een overzicht van de besloten schoolvoorstellingen komend schooljaar. 
De voorstellingen zijn overdag tijdens schooltijden. Geef je snel op, 

want de capaciteit is beperkt. Reserveer een plekje voor jouw klas via 
educatie@harmonie.nl. 

The Hot Peaches was in de jaren 
zeventig een extravagant New 
Yorks drag-mime-underground-
gezelschap, dat inclusiviteit en 
vrijheid hoog in het vaandel had 
staan. Regisseur Timothy de Gilde 
gaat voor deze voorstelling exact te 
werk als de roemruchte groep. Acht 
hedendaagse performers delen 
hun zoektocht naar identiteit en 
seksualiteit met het publiek tijdens 
een party vol schmink, glitter en 
glamour.

In deze bijzondere coproductie 
van meesterpoppenspeler Duda 
Paiva en de bejubelde choreograaf 
Shailesh Bahoran komen werelden 
samen. De wereld van poppenspel 
en de urban-danstaal popping 
bijvoorbeeld. Je wordt onderdeel 
van een meeslepende reis langs 
indrukwekkende vergezichten van 
de Braziliaanse en Indiase cultuur, 
loopt door mysterieuze landschap-
pen tussen hemel en aarde en 
ontmoet reisgenoten die zowel 
mens als god zijn. Net als de 
superhelden uit de anime en 
comic wereld. 

Iedereen kan hier terecht komen, 
zegt mijn vader. Hij vult een 
oneindige stapel formulieren in en 
ik moet stil zijn. Het duurt al zeker 
honderdtien uur. Er is een hoge 
balie, met daarachter twee blauwe 
latex handen. Ze zeggen wat we 
moeten doen, maar ik begrijp het 
niet. De muzikale voorstelling Als 
het anders loopt gaat over een 
wachtkamer waar niemand wil zijn. 
Waar de muren bewegen, mensen 
wankelen en tóch sterk blijven.

Verhalen over slavernij stromen 
door je bloed, maar zijn nooit ver-
teld door je familie. Hoe ontdek je je 
familieverleden als de Nederlandse 
geschiedenisboeken maar één kant 
van het verhaal vertellen? Wat mag 
je met gemixt bloed wel en niet als 
je profiteert van wit privilege? Zan-
geres Anne-Fay Kops en filmmaker 
Felix Kops volgen de voetsporen 
van hun familie en voorouders de 
hele wereld rond en maken een 
voorstelling vol vraagtekens met 
songs, dans en visuals.
 

Deze wereldberoemde toneel-
klassieker vertelt het verhaal van 
Cyrano die heimelijk verliefd is op 
de beeldschone Roxane. Maar 
zij ziet hem niet staan. En dan 
verschijnt de knappe Christian. In 
deze gloednieuwe bewerking zie en 
hoor je 11 jonge spelers fluisteren en 
flemen, drammen en dreinen, lispe-
len en loeien, jammeren en juichen, 
schmieren en gieren, brabbelen en 
brullen, zingen en swingen, rijmen 
en rappen, roddelen en ranten. 
Want waar het hart vol van is, daar 
loopt de mond van over.

De scheepsjongens van Bontekoe 
is een avontuurlijke familievoor-
stelling die vragen oproept over 
thema’s die nu spelen. Met welke 
vooroordelen voeren Nederlandse 
scheepsjongens naar het Oosten? 
En wat had Nederland überhaupt 
in Indonesië te zoeken? Een 
avonturenverhaal waarvan je op het 
puntje van je stoel belandt, maar die 
je ook oproept om altijd kritisch te 
blijven kijken naar de verhalen die je 
verteld worden.

De Toneelmakerij & DOX 

The Hot Peaches
Party vol muziek, dans, 
fashion, spotlights, schmink, 
glitter en glamour

Duda Paiva Company &  Illusionary 
Rockaz Company

Avatāra
Optimistische voorstelling 
waarin dans en poppenspel 
versmelten

Het Houten Huis / Plan d- / Club Guy 
and Roni’s Poetic Disasters Club

Als het anders loopt
Muziektheater vol 
beeldende poëzie en dans 

DOX

Anne-Fay’s 
Reaspora 
Intiem en krachtig concert 
over kolonialisme 

Meeuw jonge theatermakers 

Cyrano 
Klassieker op eigenwijze 
manier gebracht door 
Meeuw jonge theater-
makers

Theatergroep De Jonge Honden

De Scheepsjongens 
van Bontekoe
Het beroemde boek op z’n 
kop gezet

Schoolvoorstellingen

27 en 28 mrt, alle klassen
Schoolvoorstelling 
10:00 en 14:00 uur
26 mrt vrije voorstelling 15:00 
uur

25 okt, alle klassen
Schoolvoorstelling 14:30 uur,
vrije voorstelling 19:30 uur

19 apr, klas 1 en 2
Schoolvoorstelling 14:00 uur, 
vrije voorstelling 19:30 uur

20 apr, klas 5 en 6
schoolvoorstelling 14:00 uur, 
vrije voorstelling 20:30 uur

25 nov, vanaf klas 2
Schoolvoorstelling 15:00 uur, 
24,25,26,27 nov vrije 
voorstelling 19:30 uur

24, 25 okt, 25 nov, 
vanaf klas 3 Schoolvoorstelling 
10:00 of 14:00 uur

JelleGietema
Doorhalen

JelleGietema
Doorhalen

JelleGietema
Ingevoegde tekst
, MBO
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En meer..

Black Sheep Can Fly 

Saman Amini
Cabaretvoorstelling over hoe we 
met elkaar omgaan in deze multi-
culturele wereld 
8 oktober - 20:30 uur

Theater Artemis, Het Zuidelijk 
Toneel en hetpaleis

Een leuk avondje uit
Een gefluisterde musical over alles 
wat ingewikkeld is in het leven
20 oktober – 19:00 uur

Jakop Ahlbom Company
i.s.m. Ish Dance Collective en
DeLaMar theater

Knock-Out

Een absolute must see! 

HNTJong

QUEER PLANET
Een confettivoorstelling over 
queerness 
26 oktober - 20:30 uur

Nastaran Razawi Khorasan

Songs for no one
Lieflijke voorstelling met 
bikkelharde inhoud
2 november – 20:30 uur

Club Guy & Roni + NavdharaIndia 
Dance Theatre + Slagwerk Den Haag

Fortune
Dansvoorstelling van Club Guy & 
Roni over wat ons gelukkig maakt 
3 november – 20:30 uur

Orkater en het Bijlmerparktheater

De Gliphoeve
Een muzikaal familiedrama over 
ontheemding en integratie
16 november – 20:30 uur

Het hele programma van De Harmonie is toegankelijk voor scholieren en 
studenten. Kijk voor het complete programma op harmonie.nl. 

Wij tippen alvast deze voorstellingen. 
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Eigen Werk Theaterteam

Sombere kinderen
Een vrolijke familieband
21 november - 20:30 uur

Jakop Ahlbom Company 
i.s.m. Ish Dance Collective en 
DeLaMar Theater

Knock-Out
Een turboslapstickvoorstelling als 
ode aan de actiefilm
25 t/m 27 november – 20:15 uur

De Toneelmakerij en Circus 
Treurdier

As you like it
Een Shakespeariaanse romcom 
voor de hele familie, over de voor- 
en nadelen van verliefd zijn
17 december – 19:00 uur

OPERA2DAY & New European 
Ensemble

De vernuftige edel-
man Don Quichot 
van La Mancha
Een avontuurlijke opera over de 
herovering van de fantasie
15 februari – 20:15 uur

Toneelgroep Maastricht 

De Kersentuin
Een komedie in vier bedrijven. 
Hedendaagse versie van de  
klassieker van Tsjechov
13 april - 20:15 uur

Toneelgroep Oostpool

Laura H. 
Spraakmakende theaterhit naar het 
boek van Thomas Rueb
29 april – 20:30 uur

Het Nationale Ballet + ISH Dance 
Collective

Dorian
Dansthriller naar het beroemde 
boek van Oscar Wilde
19 mei - 19:30 uur

Het Zuidelijk Toneel

Mission Molière
Een radicale bewerking van de 
Franse komedie De Mensenhater
1 juni – 20:30 uur

OpusOne 

Spring Awakening 
Controversiële thema’s op 
explosieve rockmuziek
24 mei - 20:30 uur

SALLY Dansgezelschap Maastricht

GOD is a DJ
Een ode aan de dansvloer
27 mei – 20:30 uur
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Hebben jouw leerlingen de smaak te pakken? Dan 
is Harmonie Young vast iets voor ze. Met Harmonie 
Young kun je voor een tientje naar een brede selectie 
voorstellingen in De Harmonie. Van dans tot muziek en 
van musical tot toneel, alles komt voorbij. Ideaal voor 
jongeren en jongvolwassenen die wel eens iets nieuws 
willen proberen.

Hoe werkt het? 
Schrijf je gratis in en ontvang elke week een mail met 
daarin alle voorstellingen die je die week met korting 
kunt bezoeken. Voor iedereen van 12 tot 29 jaar. Kijk 
voor meer informatie, voorwaarden en aanmelden op 
harmonie.nl/young

Harmonie 
Young

OPERA2DAY en het New European Ensemble nemen 
je mee langs de vele werkelijkheden van De Vernuftige 
Edelman Don Quichot van la Mancha. Een gloednieuwe 
opera, naar de beroemde roman van Cervantes, met 
nieuwe én middeleeuwse muziek uit talrijke landen  
en culturen. In deze voorstelling is Don Quichot de  
welvarende eigenaar van de internationale holding La 
Mancha. Op zoek naar een zinvoller bestaan dagdroomt 
hij over lang vervlogen tijden. Daarbij worden  
de grenzen tussen realiteit en fantasie vloeibaar.

In twee workshops van 90 minuten op school bedenken 
én schrijven de leerlingen allemaal een nieuw, heden-
daags avontuur voor Don Quichot. In de pauze van de 
voorstelling die ze bezoeken, worden hun verhalen 
uitgedeeld aan het publiek. Na de pauze maakt de 
voorstelling hier nog een knipoog naar, als één van de 
personages wat korte fragmenten uit een paar verhalen 
voorleest. Bovendien worden alle nieuwe avonturen 
van Don Quichot aan het eind van de landelijke tournee 
gebundeld en uitgegeven als e-book! 
Schrijven jouw leerlingen mee? Geef je snel op via 
educatie@harmonie.nl want er is beperkt plaats.

Educatieprogramma 

OPERA2DAY

Februari 2023, voorstelling op 15 februari
Bovenbouw Havo/Vwo

Rondleidingen
Een kijkje achter de schermen nemen? Boek een rondleiding. 
Dat kan voorafgaand aan de voorstelling maar is ook los te boeken. 
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Stadsschouwburg De Harmonie, Ruiterskwartier 4,  8911 BP Leeuwarden
www.harmonie.nl / educatie@harmonie.nl

058 233 0 230




