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Natuurlijk UIT In De Harmonie
Ook met leerlingen!

Een nieuw seizoen vol met prachtige nieuwe voorstel-
lingen, bijzondere producties, geliefde hernemingen 
en gewenste reprises. Het seizoen van Leeuwarden-
Friesland Culturele Hoofdstad 2018, vol met inter-
nationaal befaamde gezelschappen. Dat alles in De 
Harmonie. Natuurlijk!

Voor het voortgezet onderwijs staan er ook weer interes-
sante voorstellingen op ons programma. In deze agenda 
vind je onze tips voor jouw leerlingen met hierbij het 
educatieve aanbod. Zo helpen we je graag door de veel-
heid aan mooie producties om tot een geschikte keuze 
te komen. Een geschiedenisles over WOI? In anderhalf 
uur kennis maken met het totale Shakespeare oeuvre? 
Jouw klas laten meespelen in ‘Salam’ in samenwerking 
met het Noord Nederlands Toneel? Of de boekbewer-
king ´Dit is geen dagboek´ bezoeken? Het kan allemaal!

Extra bijzonder dit seizoen is dat een aantal van de voor-
stellingen via onze nieuwe app een extra dimensie heeft 
gekregen. De app is te downloaden via de appstore. Na 
het downloaden zijn de voorstellingen in deze agenda 
herkenbaar zijn aan het speciale app icoontje, via de app 
met de camera op uw telefoon te scannen. Zo kunt u in 
een handomdraai genieten van een unieke preview of 
bijzondere animatie. Ook onze reclame posters langs de 
weg zullen in de toekomst via de app scanbaar zijn. Zo 
komen posters tot leven. En daar zijn we best een beetje 
trots op. Natuurlijk. 



Educatief aanbod

Uit ervaring is gebleken dat leerlingen die voorbereid zijn op hun voorstellingsbezoek op 
een andere manier de voorstellingen beleven, dan zonder voorbereiding. Belangrijk is dat 
leerlingen weten wat ze gaan doen en wat er van hen verwacht wordt. Veel gezelschappen 
hebben een educatief aanbod, zoals een lesbrief, workshop of inleiding/ nagesprek, dit 
staat vermeld bij de voorstelling in deze agenda. Daarnaast biedt De Harmonie zelf een 
aantal educatieve mogelijkheden, die hier worden genoemd.  

Schoolvoorstellingen
Tijdens het schooljaar 17/18 staat een aantal voorstellingen in de middag  
geprogrammeerd zodat je het theaterbezoek kunt opnemen in het lesprogramma:
wo 4 okt |  Theater Nomade | 14-18: WO1 achter de Hollandse waterlinie | 15+ 
do 5 okt  |  ISH | Dwang | 12+ 
ma 6 nov  |  Meeuw Jonge Theatermakers | My Bloody Family | 14+
wo 6, do 7, vr 8 dec | Tryater | Skûmbek | 12+
vr 16 mrt  |  Meeuw Jonge Theatermakers | De Dansavond | 12+

Koppel dit bezoek eens met een kijkje achter de schermen

Achter de schermen | rondleiding
Wist je dat je de leerlingen mee kunt nemen voor een rondleiding door ons theater? Neem 
eens een kijkje in de kleedkamers, op het zijtoneel, in de artiestenfoyer of op het grote 
AEGON podium. Verras je leerlingen en laat ze het theater van achter de schermen bele-
ven.De prijs van de rondleiding is € 50,- of slechts € 1,- per leerling wanneer je ook een 
voorstelling bezoekt met deze leerlingen. De groepsgrootte kan variëren van 15 tot 25 
leerlingen. De rondleiding duurt ongeveer 1 uur. Wil je ons de aanvraag minimaal 2 weken 
van tevoren mailen zodat we jullie niet hoeven teleurstellen? 
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Voorbereidende theaterworkshop
Met een klas naar een voorstelling in De Harmonie? We komen graag met een theaterdocent 
bij jullie in de klas om de leerlingen op een interactieve manier voor te bereiden op hun 
theaterbezoek. We hebben spelenderwijs aandacht voor de huisregels, laten de leerlingen 
ervaren hoe het is om op een podium te staan en artiest te zijn en vertellen kort iets over de 
voorstelling. Dit kan in één lesuur, maar ook uitgebreider in een blokuur.  
Kosten per lesuur € 50,-.

Op de hoogte blijven?
Wil je op de hoogte blijven van interessante 
voorstellingen en educatieve mogelijkhe-
den? Meld je dan aan voor onze educatie-
nieuwsbrief. Stuur ons een mailtje en wij 
voegen je graag toe!

Contact
Voor vragen, opmerkingen , groepsreserve-
ringen of informatie kun je contact opnemen 
met Ingrid Bloemert, medewerker Educatie, 
bel 058-2330213 of mail: 
i.bloemert@harmonie.nl.

Goed om te weten:
-  Na aanvang van de voorstelling kun je de zaal niet meer in. Let daarom goed op de 
    aanvangstijden
-  Eten en drinken kan voor of na de voorstelling
-  Tijdens de voorstelling kun je niet bellen of whatsappen.
-  Roken is in De Harmonie niet toegestaan.
-  Het maken van foto-, video- of geluidsopnamen is alleen toegestaan als dit uitdrukkelijk       
    wordt verteld tijdens de voorstelling
-  Tijdens schoolvoorstellingen staan in de foyer garderoberekken, tijdens reguliere 
    voorstellingen geef je je jas af bij de bewaakte garderobe.
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Gezelschap Voorstelling datum leeftijd

P. 8 Theater Nomade 14-18: WO1 achter de Hollandse waterlinie wo 4 okt 2017 15+

P. 10 ISH DWANG do 5 okt 2017 12+

P. 12 Het Nationale Theater Het verzamelde werk van William Shakespeare (ingekort) do 12 okt 2017 15+

P. 14 NTJong In mijn hoofd ben ik een dun meisje do 19 okt 2017 12+

P. 16 Meeuw Jonge Theatermakers My bloody family wo 1 t/m ma 6 nov 2017 14+

P. 18 Abdelkader Benali en Lavinia Meijer Brief aan mijn dochter vr 3 nov 2017 15+

P. 20 Orkater i.s.m. Het Amsterdamse Bostheater Julius Caesar / William Shakespeare do 23 nov 2017 15+

P. 22 Noord Nederlands Toneel Het Huis van Bernarda Alba do 23 nov 2017 16+

P.25 Tryater Skûmbek wo 6 t/m vr 8 dec 2017 12+

P. 23 Hajo Bruins, Oda Spelbos e.a. Het Achterhuis vr 22 dec 2017 15+

P. 26 Shock Thrillermusical do 11 jan 2018 12+

P. 28 Het Zuidelijk Toneel & Het Paleis King Lear | William Shakespeare do 25 jan 2018 15+

P. 30 STORMRAM divers vr 9 feb 2018 15+

P. 31 Oeloek Droeftoeters do 15 feb 2018 15+

P. 32 De Raadszaal: Matzer | De Politica Niemand wacht op je - Een politieke vlucht wo 21 feb 2018 15+

P. 34 Scapino Ballet Rotterdam Scala do 22 feb 2018 12+

P. 36 Corrie van Binsbergen & Ellen Deckwitz Olijven moet je leren lezen do 22 feb 2018 15+

P. 38 Maas theater en dans Beauty en het beest vr 9 mrt 2018 onderbouw

P. 37 Jakop Ahlbom Innenshau wo 14 mrt 2018 15+

P. 40 BEER Muziektheater Dit is geen dagboek vr 15 mrt 2018 13+

P. Meeuw Jonge Theatermakers De Dansavond vr 16 mrt 2018 12+

P. 43 Toneelgroep Oostpool Romeo en Julia | William Shakespeare wo 21 mrt 2018 15+ 

P. 44 Op Sterk Water Hotel do 22 mrt 2018 12+

P. 45 Rundfunk Wachstumsschmerzen vr 23 mrt 2018 16+

P. 46 Junior Company | Het Nationale Ballet In The Future za 24 mrt 2018 12+

P. 48 Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni 
en Asko|Schönberg

Salam wo 4 apr 2018 16+

P. 50 Ali B KOORTS vr 6 apr 2018 12+

P. 51 George & Eran George & Eran lossen Wereldvrede op! DE FINALE vr 6 apr 2018 15+

P. 52 DDF Crew Retuned wo 11 apr 2018 12+

P. 53 Henriëtte Tol, Hanne Arendzen e.a. Vele hemels boven de zevende vr 18 mei 2018 16+

P. 54 Akkers en Velden Kingdom of Earth wo 23 mei 2018 15+

Muziektheater

Speciale schoolvoorstelling

Cabaret Jeugd en familie Jong Dans
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onderbouw bovenbouw

VMBO
VMBO

HAVO
HAVO

VWO VWO

Beeldend theaterFestival LiterairToneel

Gezelschap Voorstelling datum leeftijd

P. 8 Theater Nomade 14-18: WO1 achter de Hollandse waterlinie wo 4 okt 2017 15+

P. 10 ISH DWANG do 5 okt 2017 12+

P. 12 Het Nationale Theater Het verzamelde werk van do 12 okt 2017 15+

P. 14 NTJong In mijn hoofd ben ik een dun meisje do 19 okt 2017 12+

P. 16 Meeuw Jonge Theatermakers My bloody family wo 1 t/m ma 6 nov 2017 14+

P. 18 Abdelkader Benali en Lavinia Meijer Brief aan mijn dochter vr 3 nov 2017 15+

P. 20 Orkater i.s.m. Het Amsterdamse Bostheater Julius Caesar / William Shakespeare do 23 nov 2017 15+

P. 22 Noord Nederlands Toneel Het Huis van Bernarda Alba do 23 nov 2017 16+

P.25 Tryater Skûmbek wo 6 t/m vr 8 dec 2017 12+

P. 23 Hajo Bruins, Oda Spelbos e.a. Het Achterhuis vr 22 dec 2017 15+

P. 26 Shock Thrillermusical do 11 jan 2018 12+

P. 28 Het Zuidelijk Toneel & Het Paleis King Lear | William Shakespeare do 25 jan 2018 15+

P. 30 STORMRAM divers vr 9 feb 2018 15+

P. 31 Oeloek Droeftoeters do 15 feb 2018 15+

P. 32 De Raadszaal: Matzer | De Politica Niemand wacht op je - Een politieke vlucht wo 21 feb 2018 15+

P. 34 Scapino Ballet Rotterdam Scala do 22 feb 2018 12+

P. 36 Corrie van Binsbergen & Ellen Deckwitz Olijven moet je leren lezen do 22 feb 2018 15+

P. 38 Maas theater en dans Beauty en het beest vr 9 mrt 2018 onderbouw

P. 37 Jakop Ahlbom Innenshau wo 14 mrt 2018 15+

P. 40 BEER Muziektheater Dit is geen dagboek vr 15 mrt 2018 13+

P. Meeuw Jonge Theatermakers De Dansavond vr 16 mrt 2018 12+

P. 43 Toneelgroep Oostpool Romeo en Julia | William Shakespeare wo 21 mrt 2018 15+ 

P. 44 Op Sterk Water Hotel do 22 mrt 2018 12+

P. 45 Rundfunk Wachstumsschmerzen vr 23 mrt 2018 16+

P. 46 Junior Company | Het Nationale Ballet In The Future za 24 mrt 2018 12+

P. 48 Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni 
en Asko|Schönberg

Salam wo 4 apr 2018 16+

P. 50 Ali B KOORTS vr 6 apr 2018 12+

P. 51 George & Eran George & Eran lossen Wereldvrede op! DE FINALE vr 6 apr 2018 15+

P. 52 DDF Crew Retuned wo 11 apr 2018 12+

P. 53 Henriëtte Tol, Hanne Arendzen e.a. Vele hemels boven de zevende vr 18 mei 2018 16+

P. 54 Akkers en Velden Kingdom of Earth wo 23 mei 2018 15+
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14:30 uur

SCHOOLVOORSTELLING

PRIJS € 12,50

www.theaternomade.nl

Honderd jaar geleden kwam na vier jaar een einde 

aan de Eerste Wereldoorlog. Een vernietigende 

loopgravenoorlog die miljoenen slachtoffers eiste.  

 

20:30 uur

RABOBANK ZAAL

PRIJS € 17,50

incl. garderobe en 

pauzedrankje

woensdag

4
oktober 

Muziektheater

Theater Nomade
14-18: WO1 achter de Hollandse 
waterlinie

15+
havo/vwo

Speciale
school

voorstelling

14-18 is een fascinerend muziek en filmtheaterproject 

over Nederland in de 1e Wereldoorlog. Met unieke 

documentaire zwart-wit beelden en politieke kunst.  

Illustere personages als Koningin Wilhelmina, Antho-

ny Fokker, Keizer Wilhelm II,  Troelstra, en Mata Hari 

worden in snelle kostuum- en scènewisselingen door 

acteurs en musici vertolkt. Een live-geschiedenisles 

voor de leerlingen.

Bij deze voorstelling is lesmateriaal ontwikkeld. Theater 

Nomade kan als voorbereiding ook een les verzorgen in 

de klas.

EDUCATIEFAANBOD



Ruiterskwatier 4
8911BP Leeuwarden

harmonie.nl
info@harmonie.nl

058 233 0 233

Jongerenkaart
Wil jij tot wel 70% korting op voorstellingen?

Ben je tussen de 12 en 25 jaar? 

Dan is een Jongerenkaart echt iets voor jou!

Met een Jongerenkaart van De Harmonie op zak krijg je veel last minute korting. 

Zo betaal je nooit meer dan 10 of 15 euro per voorstelling!

Je koopt je kaarten met korting, eenvoudig en snel,  30 minuten voor aanvang 

van de voorstelling. Via e-mail houden wij je op de hoogte van alle mogelijkhe-

den!

Kijk voor meer informatie en voor het bestellen van een Jongerenkaart op: 

www.harmonie.nl

Tot 70% 
korting  

voor 
€5,-!

KORTING

9
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ISH
DWANG (try-out)

donderdag

5
oktober 

12+
vmbo/havo/vwo

M
ee

sl
ep

en
de
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an

sv
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te

ll
in

g

Speciale
school

voorstelling
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14:00 uur

SCHOOLVOORSTELLING

PRIJS € 12,50

www.thisisish.com

Stel je voor: ‘De grond is lava. Als je daarop komt, ben je dood!’ 

Het is een onschuldig kinderspelletje, maar wat als je écht gelooft 

dat je doodgaat als je de grond aanraakt?  

 

In ‘DWANG’ worstelen vier mensen met een dwanggedachte. 

ISH verbindt in deze meeslepende theatervoorstelling popping, 

hiphop en toneel tot een geheel en neemt intussen een kijkje in 

een vervreemdende realiteit. Een wereld waarin de saaiste dag 

zorgt voor onbeschrijfbaar geluk.

Jong

19:30 uur

RABOBANK ZAAL

PRIJS € 17,50

VANAF 10 LL. € 13,50

incl. garderobe

19:00 uur | dansvoorafje

Lesbrief
Bij deze voorstelling wordt een lesbrief ontwikkeld om mee aan 

de slag te gaan op school.

Skillworkshops
In deze workshops worden de grondbeginselen van de gekozen 

discipline(s) aangeleerd en wordt  er gekeken naar hoe je dit 

theatraal interessant kunt maken.

Popping - Popping is gebaseerd op de techniek waarbij de 

spieren snel aanspannen en ontspannen. Popping is ook wel 

bekend onder de naam Robotdans.  

Hiphop - Hiphop is de overkoepelende naam voor verschillende 

dansstijlen zoals breakdance, popping, locking etc. 

Tegenwoordig wordt het ook wel New Style of streetdance 

genoemd.

Breakdance - Breakdance is een dansvorm die de elementen 

toprock, downrock, freezes en powermoves bevat. De 

breakdancers voeren bewegingen uit die bestaan uit veel voeten- 

en vloerwerk. 

Skillworkshops:

60 - 90 minuten

€150,-

per workshop 

ongeveer 25 

scholieren

EDUCATIEFAANBOD
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Het Nationale Theater
Het verzamelde werk van William 
Shakespeare (ingekort)

donderdag

12
oktober 

15+
vmbo/havo/vwo

H
il

ar
is

h

“Sterk geschreven diamantjes.”
Theaterkrant.nl
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www.hnt.nl

Wat is nodig om het complete oeuvre van William 

Shakespeare, de grootste theaterschrijver ooit van Romeo 

en Juliet, er in anderhalf uur doorheen te jassen? Niet veel 

meer dan 3 acteurs en wat attributen. 

 

Regisseur Theu Boermans laat het publiek genieten van 

de grappigste opfriscursus ooit over het werk van de 

beroemde Engelsman. Acteurs Jappe Claes, Vincent 

Linthorst en Bram Suijker spelen deze razende komedie 

in de allerbeste slapsticktraditie voor iedereen die van 

Shakespeare, theater en humor houdt.

Toneel

20:30 uur

RABOBANK ZAAL

PRIJS € 25,00

VANAF 10 LL. € 15,-

incl. garderobe en 

pauzedrankje

19.30 uur | inleiding 
gratis, wel reserveren

Educatie bij de voorstelling - in de klas 
Voor docenten Engels en CKV is er educatiemateriaal beschikbaar 

waarmee u het voorstellingsbezoek in de klas kunt voorbereiden. 

Dit materiaal is ruim voor het voorstellingsbezoek te vinden op de 

website www.hnt.nl. Centraal in het materiaal staat Shakespeare 

en ‘zijn tijd’. Leerlingen maken op een speelse manier kennis met 

zijn genres en belangrijkste stukken. 

Workshop in de klas 
Welke huidige wereldleider krijgt de rol van Richard III? Zou 

Hamlet in deze tijd een puber zijn die aan de medicijnen moest 

vanwege een depressie? Zijn Romeo en Julia nu een Nederlandse 

en een Marokkaan? Tijdens een spelworkshop in de klas doen de 

leerlingen onderzoek naar zeggingskracht en wat deze stukken 

ons nu nog vertellen. Daarnaast geven ze zelf vorm aan de scènes 

die de hoogtepunten vormen van Shakespeares werk. Meer info 

via Lejo De Hingh | lejodehingh@hnt.nl

EDUCATIEFAANBOD
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In mijn hoofd ben ik een dun meisje
NTjong

donderdag

19
oktober 

12+
vmbo/havo/vwo

Winnaar Zilveren Krekel 2016:
Een van de meest indrukwekkende 

jeugdtheater-producties 
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www.ntjong.nl

Als je er fantastisch uitziet, moet je wel gelukkig zijn. Toch? 

In een Las Vegas-achtige setting gaan vijf heel verschillende 

meisjes the ultimate challenge aan: de strijd om absolute 

controle over hun uiterlijk. Een rauwe, hilarische en brutale 

performance over het onverbloemde verlangen naar 

schoonheid en de worsteling met je puberlichaam.  

 

NRC Handelsblad, de Volkskrant én Theaterkrant 

waardeerden deze ‘gefreakte performance’ met vier 

sterren.

 

Jong

19:30 uur

ACCENT ZAAL

PRIJS € 12,50

incl. garderobe

VANAF 12 JAAR

50 minuten

na afloop van de 

voorstelling op 

school of in het 

theater

€75,- per klas 

excl. reisk.

Workshop in de klas 
Overal om ons heen zien we onrealistische idealen en toch 

gaan we tot het uiterste om ze te behalen. Strevend naar die 

onhaalbare perfectie worden we steeds ongelukkiger. Of worden 

we juist gelukkiger omdat met hulp van moderne zaken we steeds 

mooier worden? Want met de komst van fotoshop, speciale 

diëten en training, plastische chirurgie, corrigerend ondergoed 

en door selfies en presentaties van anderen op social media lijkt 

het perfecte schoonheidsideaal haalbaarder dan ooit. Maar is 

dit schoonheidsideaal wel echt van jezelf of wordt het eigenlijk 

bepaald door de wereld om je heen? Heb je wel eens echt goed 

naar jezelf en naar je klasgenoten gekeken? Bekijk jezelf eens 

van dichtbij, wat zie je dan? NTjong gaat in deze workshop met 

behulp van 30 kleine spiegeltjes, al filosoferend, schrijvend en 

spelend op zoek naar hét schoonheidsideaal van de klas. Want 

lijkt dat wel op het heersende ideaal?

EDUCATIEFAANBOD
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Meeuw Jonge Theatermakers
My bloody family

wo/do/vr/ma

1-6
november 

14+
havo/vwo

Speciale
school

voorstelling

Pocketversie van ‘De Oresteia’ met 
elf jonge acteurs is niet voor doetjes
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Ma 6 nov
15:30 uur

SCHOOLVOORSTELLING

PRIJS € 10,50

www.meeuw-jts.nl

Van je familie moet je het hebben. Een vader doodt zijn 

dochter. Dus doodt de moeder de vader. Dus wreekt de 

zoon de vader en maakt zijn moeder koud.  

 

Meeuw Jonge Theatermakers komt dit seizoen met De 

Oresteia: het aloude drama van wereldformaat. Regisseur 

Carlo Scheldwacht neemt het onder handen met elf jonge 

spelers en brengt het terug tot een pocketversie met de 

vraag waar we al tweeënhalf-duizend jaar mee worstelen: 

als iedereen die een klap uitdeelt er ook een verdient, 

waar houdt het dan op? 

Jong

20:30 uur

ACCENT ZAAL

PRIJS € 15,00

JONGEREN € 11,50

incl. garderobe

VANAF 14 JAAR

19.30 uur | inleiding 

op 3 november gratis

Meeuw Jonge Theatermakers ondersteunt CKV docenten graag 

in het vormgeven van hun wensen op het gebied van het nieuwe 

examenprogramma Culturele en kunstzinnige vorming. Daarbij 

staat vanaf komend  seizoen de deur open voor projecten 

op maat voor scholieren. Maar ook voor het meelopen met 

repetities, lessen, het volgen van het productieproces van 

voorstellingen en manier van werken. 

Educatiepakket
Voor ‘My bloody family’ biedt Meeuw Jonge Theatermakers 

een educatief pakket aan waarbij leerlingen inzicht krijgen in 

de totstandkoming van de voorstelling (repetitiebezoek en 

gesprekken met de makers). Ook geven ze lessen in de klas 

waarin gewerkt wordt met scènes uit de voorstelling die duidelijk 

maken wat de relatie is van het materiaal van de voorstelling met 

de wereld van jongeren anno nu.

EDUCATIEFAANBOD
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Abdelkader Benali en Lavinia Meijer
Brief aan mijn dochter

vrijdag

3
november 

Schrijver Abdelkader Benali en harpiste Lavinia Meijer 

laten literatuur en muziek samensmelten in een ontroerend 

verhaal over afkomst en identiteit. Benali schrijft zijn 

dochter een brief waarin hij probeert de wereld waarin zij 

geboren zal worden te duiden. Meijer vult hem muzikaal 

aan en vertelt haar eigen bijzondere verhaal over adoptie 

en de zoektocht naar muzikale en menselijke erkenning.  

 

Een fascinerende, ontroerende voorstelling, gebaseerd 

op Benali’s gelijknamige roman.

www.bostheaterproducties.nl

Toneel

20:30 uur

RABOBANK ZAAL

PRIJS € 27,75

incl. garderobe en 

pauzedrankje

Groepskorting
in overleg

15+
havo/vwo

Abdelkader Benali kan in de middag een workshop of na 

de voorstelling een nagesprek verzorgen. Hier staat wel 

een vergoeding tegenover. Het is ook mogelijk om via 

Abdelkader zijn boek af te nemen, zodat alle leerlingen 

voorafgaand aan de voorstelling het boek kunnen lezen.

EDUCATIEFAANBOD
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Tips en tricks
Bereid voor
Vertel leerlingen wat jullie gaan doen in het theater, hoe theater werkt en maak ze 

betrokken door informatie te laten zoeken en te presenteren.

Verwerk eens niet in een verslag
Laat de leerlingen niet een verslag schrijven, maar gebruik hiervoor een andere 

kunstdiscipline: schrijf een gedicht,  maak een schilderij, ontwerp een korte 

dans, schrijf een song. Waardoor zijn ze geraakt: het gaat om hun beleving van 

de voorstelling en die kun je juist heel goed onderzoeken en weergeven in een 

kunstvorm.  Bijkomend voordeel: minder nakijkwerk;)

Zoek verbinding
Koppel het theaterbezoek aan een lesproject of lesthema in samenwerking met andere 

docenten binnen of buiten je vakgebied.  Zo wordt het geen losse activiteit maar 

creëer je verbinding binnen de lessen.

Laat leerlingen kiezen
Geef leerlingen onze Harmonie Agenda of deze VO agenda en laat ze twee 

voorstellingen kiezen: één voorstelling omdat ze het kennen en één voorstelling van 

iets waar ze benieuwd naar zijn omdat ze het niet kennen.  Welke spreekt ze achteraf 

het meeste aan en waarom?

Deel je ervaringen
Om elkaar te kunnen inspireren is het belangrijk om te delen. Houd je ons op de 

hoogte van jullie ervaringen? Op deze manier kunnen we blijven ontwikkelen en beter 

aansluiten op de wensen en behoeften uit het onderwijs.

Maak selfies in het theater 
Laat leerlingen een selfie maken in het theater op een plek die ze aanspreekt tijdens 

één van onze rondleidingen, laat ze hierbij kort toelichten waarom ze deze plek 

hebben gekozen. De beste selfie wint een theaterbezoek.

Bezoek één van de schoolvoorstellingen
een bezoek aan één van onze schoolvoorstellingen wordt  vast een succes bij 

leerlingen. Doen!
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Orkater i.s.m. Het Amsterdamse 
Bostheater
Julius Caesar / William Shakespeare

donderdag

23
november 

15+
havo/vwo
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20:30 uur

RABOBANK ZAAL

PRIJS € 24,75

VANAF 10 LL. € 15,-

incl. garderobe en 

pauzedrankje

19.30 uur | inleiding 
gratis, wel reserveren

‘Julius Caesar’ maakt na een lange speelperiode in het 

Amsterdamse Bostheater een landelijke tournee. De 

beroemde tragedie van William Shakespeare speelt zich 

af in de achterkamertjes van het Romeinse Rijk, waar 

het politieke spel op het scherpst van de snede wordt 

gespeeld. 

 

Vijf topacteurs (waaronder Matthijs van de Sande 

Bakhuysen en Reinout Scholten van Aschat) en vijf 

koperblazers van ‘K.O. Brass!’ (Kyteman Orchestra) 

wekken Julius Caesar tot leven. 

www.orkater.nl

Muziektheater

Maak met het educatieprogramma ‘The Power of Speech’ van 

uw leerlingen ware retorici, spindoctors of campagneleiders. 

Scholieren worden hierin uitgedaagd zich te verdiepen in de 

kracht van taal: hoe overtuig je iemand met woorden? Hoe schrijf 

jij je eigen verkiezingsslogan?  En welke rol speelt lichaamstaal 

hierin? Aan de hand van Instagram en Snapchat ontwikkelen 

ze uiteindelijk een eigen verkiezingscampagne. Ook te boeken 

in combinatie met een theaterworkshop met docent. Dit 

lesprogramma van Julius Caesar biedt genoeg materiaal voor 

aansluiting met verschillende schoolvakken: Engels, Nederlands, 

Geschiedenis, Maatschappijleer, Drama en natuurlijk de Klassieke 

Talen.

Vraag de gratis lesbrief aan via de afdeling educatie van  

De Harmonie.

EDUCATIEFAANBOD

Vraag de gratis 
lesbrief aan
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Noord Nederlands Toneel
Het Huis van Bernarda Alba

donderdag

23
november 

De autoritaire weduwe Bernarda Alba roept na het 

overlijden van haar tweede echtgenoot acht jaar rouw 

uit over zichzelf, haar moeder, vijf dochters en de 

huishoudster. Terwijl de beklemming en onderlinge 

spanningen steeds groter worden, hunkeren alle acht 

vrouwen naar vrijheid en liefde. De komst van Pepe el 

Romano verandert alles... 

www.nnt.nl

Toneel

20:15 uur

AEGON ZAAL

PRIJS € 24,75

VANAF 10 LL. € 15,-

incl. garderobe en 

pauzedrankje

Spelworkshop:

150 minuten  

€ 162,50 (excl. reisk.) 

Theatrale inleiding:

30 minuten. 

€ 100,- (excl. reisk.)

Digitale informatiemap 

€15,-

16+
havo/vwo

Spelworkshop
Maximaal 20 deelnemers gaan zelf aan de slag met thema’s 

en scènes uit de voorstelling.

 

Theatrale inleiding 
Jonge acteurs uit Groningen spelen een voorstelling die 

voorbereidt op het zien van de tourneevoorstelling in 

het theater. Een samenvatting van het stuk, uitleg van de 

thematiek en vorm en kan overal gespeeld worden. 

EDUCATIEFAANBOD
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vrijdag

22
december 

Anne Franks dagboek, voor het eerst verschenen in 

1947, behoort tot de meest gelezen boeken ter wereld. 

Jong en oud worden nog steeds geïntrigeerd door dit 

beklemmende boek. Wat deed het zo dicht op elkaar 

samenleven, terwijl buiten de vijand rondliep, met een 

opgroeiend meisje? En hoe was dat voor de mensen om 

haar heen? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor de 

nieuwe bewerking van het dagboek door topauteur Ilja 

Leonard Pfeijffer. 

 

Met Hajo Bruins, Oda Spelbos, Cees Geel, e.a.

www.hummelinckstuurman.nl

Het Achterhuis
Nieuwe bewerking van het dagboek 
van Anne Frank

Toneel

20:15 uur

AEGON ZAAL

PRIJS € 34,50

VANAF 10 LL. € 15,-

incl. garderobe en 

pauzedrankje

19:15 uur | inleiding 

gratis, wel reserveren

15+
havo/vwo

Lesbrief
Er wordt een gratis lesbrief bij deze voorstelling ontwikkeld, 

die vanaf half oktober beschikbaar is en binnen één lesuur 

behandeld kan worden.

EDUCATIEFAANBOD
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SKÛMBEK  

Een ontregelende soap over 

voorspelbaarheid of een 

voorspelbare voorstelling over 

ontregeling

Vier acteurs belanden in een 

soapdecor. Alles lijkt perfect totdat 

langzaam de boel ontregeld raakt. De 

jongerenvoorstelling Skûmbek gaat 

over de strijd tussen aanpassen of 

ergens uitbreken. Laat je alle grenzen 

los en loopt het uit op een regelrechte 

ramp of wordt het op een gezellige 

chaos? 

Na het succes van de 

jongerenvoorstelling Holes speelt 

Tryater de (on-)voorspelbare 

voorstelling Skûmbek voor de 

onderbouw van het voortgezet 

onderwijs in Stadsschouwburg De 

Harmonie.

Als we allemaal binnen de lijntjes 

kleuren, krijgen we dezelfde tekening

SKÛMBEK  is een coproductie van 

Tryater en Jonge Harten en wordt 

gemaakt door Karel Hermans, 

Aukje Schaafsma, Eva Meijering, 

Mathieu Wijdeven en Sylvia Andringa 

(eindregie). 

wo/do/vr

6,7,8 dec
De HarmonieTryater

€ 10,00 PER LEERLING

WWW.TRYATER.NL/

SKUMBEK

JEFFREY DEELMAN

JEFFREY@TRYATER.NL

SYTSE JANSMA

SYTSE@TRYATER.NL

Onderbouw
vmbo/havo/vwo
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Slava’s Snowshow
wo/do/vr/za/zo 5-9 september 2017
Een universeel en tijdloos theaterspektakel dat iedereen be-
tovert en de fantasie van het miljoenenpubliek uit tientallen 
landen weet te prikkelen.

Manual Cinema | Ada/ Ava
wo/do/vr 16-18 mei 2018
Een combinatie van schaduwpoppen-
spel, cinematografische technieken en in-
novatieve geluiden vertellen het verhaal 
van Ada, die haar tweelingzus verloor.

Alien Documentary
wo/do/vr 9-11 mei 2018
Fictie en werkelijkheid smelten samen in alledaagse karakters 
die met hun verhalen getuigen van kameraadschap en moed.

Helden met humor  
wo/do/vr 20-22 juni 2018
Een festival over de Grap met zes 
Europese Comedians, geselecteerd 
door Jan Jaap van der Wal.

STRANGERS ON STAGE
Internationaal theaterprogramma in Leeuwarden 
Culturele Hoofdstad van Europa 2018
Korting in overleg

15+ 
vmbo/havo/ 

vwo

15+ 
havo/vwo

15+ 
havo/vwo

Alle
leeftijden

12+ 
vbmo/havo/

vwo

Sidi Larbi Cherkaoui | Pluto
do/vr/za 15-17 februari 2018
Nederlandse première van internationaal theater vol muziek, dans, manga en robots
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Shock
Thrillermusical

donderdag

11
januari 

Na een schoolfeest verdwijnt je beste vriendin. Alleen 

haar fiets, telefoon en bebloede jas worden gevonden. Je 

wordt verscheurd door verdriet én angst. De moordenaar 

komt terug en heeft het ditmaal gemunt op jou! Kun je nog 

vluchten?  

 

Beleef Shock nu live in De Harmonie als spannende 

thrillermusical! Shock wordt gemaakt door het team van 

de thrillermusical Vals. 

www.shockthrillermusical.nl

Jong

19:30 uur

AEGON ZAAL

PRIJS € 22,50

VANAF 10 LL. €17,50

incl. garderobe en 

pauzedrankje

VANAF 12 JAAR

Met 
Covermodelwedstrijd

12+
vmbo/havo/vwo

Inleiding
Op aanvraag kan een inleiding worden gegeven door Mel 

Wallis de Vries of een van de makers van de voorstelling.

EDUCATIEFAANBOD
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Under de Toer 

Presenting Partners LF2018

Marijke Muoi
Revolutie in Fryslân
Januari 2018, Grote Kerk Leeuwarden

De Grote Kerk in Leeuwarden 

kent 11 ingangen.  Vanuit 

iedere ingang komt een 

acteur met een deel van 

het publiek de kerk binnen.  

Vanuit elf verschillende 

perspectieven wordt de 

geschiedenis van een 

revolutie belicht. Wordt 

meegenomen in een 

verwarrende strijd; krijgen 

we vrijheid, gelijkheid, en 

broederschap voor iedereen 

of niet?...  Marijke Muoi is 

een voorstelling met twee 

gezichten, een voorstelling 

van revolutie en verzoening.  

Een verhaal van toen, van 

populisme. Hoe actueel kan 

een geschiedenis zijn?

Een theater- 
belevenis over een 
waargebeurde  
revolutie

Iedere donderdag en vrijdag vanaf 1 februari 2018 tot en 

met 16 maart 2018. Aanvang 14.30 uur in de Grote Kerk

€10,-
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Het Zuidelijk Toneel & Het Paleis
King Lear | William Shakespeare

donderdag

25
januari 

15+
havo/vwo
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www.hzt.nl www.hetpaleis.be

Koning Lear staat op het punt zijn rijk te verdelen, maar de 

geest is uit de fles. De jonge generatie trekt de legitimiteit 

van zijn heerschappij in twijfel. En als zelfs zijn dochters 

zich tegen zijn idealen keren, ervaart hij dit als het ultieme 

verraad. Met liefde voor Shakespeare, tien acteurs op het 

toneel, krachtige beeldtaal en een grenzeloos stuwende 

energie halen Het Zuidelijk Toneel en Het Paleis King Lear 

overtuigend naar het nu. 

 

Toneel

20:30 uur

RABOBANK ZAAL

PRIJS € 24,75

JONGEREN € 17,50

VANAF 10LL. € 15,-

incl. garderobe en 

pauzedrankje

19.30 uur | inleiding 
gratis, wel reserveren

Workshop:
€ 130,- (excl. reisk.)

ca. 90 minuten 

Voorbereidende workshop:
In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 wordt in 

deze workshop de leerling betrokken bij zowel theater als bij ons 

politieke systeem. Democratie betekent de macht aan het volk. 

Maar hoe werkt dit? Wat gaat goed en wat kan beter? En vooral: 

waar moet politiek volgens jongeren over gaan? 

De leerlingen gaan aan de hand van zelfgekozen 

maatschappelijke thema’s een verkiezingsstrijd aan met elkaar, 

waarbij zowel inhoud als vorm een rol speelt. Want je kunt wel 

een goed verhaal hebben, als je het niet weet over te brengen, 

heb je er niks aan. Op een speelse manier gaan we in debat 

over actuele onderwerpen en de leerlingen ervaren met behulp 

van teksten uit de voorstelling hoe houding, stem en emotie je 

overtuigingskracht kunnen versterken. 

EDUCATIEFAANBOD
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Stormram

Op minimuziek- en theaterfestival STORMRAM 
geven vijf collectieven op niet mis te verstane 
wijze acte de présence. Eindelijk is deze nieuwe 
generatie muziek- en theatermakers gezamenlijk 
in eigen stad te zien met performances, acts, 
minivoorstellingen en beeldwerk. En dat is nóg 
leuker om te beleven met hapjes en drankjes bin-
nen handbereik.
 
STORMRAM bestaat uit: HOMSK, Illustere 
Figuren, Akkers en Velden, Skoft & Skiep 
en Heksenhamer. Vr 9 feb

20:30 uur
€ 16,00

15+
havo/vwo
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donderdag

15
februari 

De nieuwe voorstelling van Oeloek barst weer van de 

energie. Een hilarische achtbaan van muzikaal geweld, 

krankzinnige dialogen en visueel spektakel. Je valt van 

de ene verbazing in de andere en je staat altijd op het 

verkeerde been. De idiote figuren vliegen je om de oren, 

en je vraagt je af: hoe krijgen ze het verzonnen? 

Met Kevin Jolly, David Meijer, Jantijn Prins en Carlijn van Rij. 

Barstensvol energie, ode aan de wannabe, 
ogen en oren te kort, je blijft lachen!

www.oeloek.nl

Oeloek
Droeftoeters

Cabaret

20:30 uur

ACCENT ZAAL

PRIJS € 20,-

VANAF 10LL. € 15,-

incl. garderobe en 

pauzedrankje

Workshop:

€150,- 

max. 40 leerlingen

15+
vmbo/havo/vwo

Workshop Improvisatietheater:
In een uur tijd verkennen we de kunst van het improviseren. Door 

middel van verschillende improvisatiespelletjes zal je zien dat 

niets te gek is en alles kan!

EDUCATIEFAANBOD
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Matzer | De Politica
Niemand wacht op je - Een politieke 
vlucht

woensdag

21
februari 

Een politica als Birgitte Nyborg uit Borgen: waar vindt men 

zo iemand? Iemand met karakter, moed en een missie. 

Iemand die men vertrouwt en op wie men wil stemmen. 

Waarom staan de werkelijkheid en fictie zo ver van elkaar? 

Als betrokken burger, vertwijfelde kiezer én theatermaker 

zoekt regisseur Madeleine Matzer met auteur Lot 

Vekemans en actrice José Kuijpers naar antwoorden.  

www.matzer.org

Toneel

20:15 uur

RAADSZAAL STADHUIS

PRIJS € 17,50

VANAF 10LL. € 12,50

Workshop theater-
Live kennismaken met theater en zelf ervaren. Hoe komt een 

voorstelling tot stand, hoe worden keuzes gemaakt en acteurs 

gezocht? We gaan aan de slag met teksten uit de voorstelling, 

scènes spelen en de voorstelling bezoeken.

Specifiek kan de workshop worden aangepast voor de vakken 

filosofie, maatschappijleer en maatschappijwetenschappen. 

Kosten workshop (inclusief nagesprek na afloop): € 175,- per 

groep.

EDUCATIEFAANBOD

15+
havo/vwo
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Het Nationale Theater 
Het verzamelde werk van William Shakespeare (ingekort)
do 12 oktober 2017

Orkater i.s.m. Het Amsterdamse Bostheater  
Julius Caesar 
do 23 november 2017

Het Nationale Theater | Othello
za 17 maart 2018

SHAKESPEARE IN DE HARMONIE
Dit seizoen vijf voorstellingen om kennis te maken met één van de stukken van Shakespeare!

Of kom op 12 oktober naar Het Nationale Theater en maak in anderhalf uur kennis met het 

complete Shakespeare Oeuvre!

Toneelgroep Oostpool 
Romeo en Julia 
wo 21 maart 2018

Het Zuidelijk Toneel & Het Paleis 
King Lear 
do 25 januari 2018
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Scapino Ballet Rotterdam
Scala

donderdag

22
februari 

12+
vmbo/havo/vwo
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“Pearl was prachtig. Dans op 
topniveau. Met live barokmuziek, in 

schitterende kostuums.” 
Volkskrant
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www.scapinoballet.nl

Het spannende vervolg op de baroksensatie ‘Pearl’ is 

er! Met ‘Scala’ creëert choreograaf Ed Wubbe met het 

Scapino Ballet Rotterdam een overdonderend dansdrama 

in de extravagante sfeer van de barok. Achter alle uiterlijke 

schoonheid doemt een duistere wereld vol intriges en 

verval op.  

 

De tien musici van Combattimento, aangevuld met twee 

operazangers, laten de dansers schitteren op muziek van 

onder anderen Vivaldi en Händel. Levendig, boeiend en 

operatesk!

Dans

20:15 uur

AEGON ZAAL

PRIJS € 32,50

VANAF 10 LL. € 15,-

incl. garderobe en 

pauzedrankje

19:15 uur | inleiding 
gratis, wel reserveren

19:45 uur | dansvoorafje

Workshop:
€210,- (exl. reisk.)

90 minuten

SCAPINO REPERTOIRE NR. 1
Tijdens deze workshop wordt er een stukje choreografie 

aangeleerd uit de voorstelling. Deze workshop is geschikt voor 

leerlingen met en zonder danservaring. Geschikt voor iedereen 

vanaf 12 jaar.

SCAPINO REPERTOIRE NR. 2
De basis voor deze workshop is repertoire wat aan de leerlingen 

zal worden geleerd. Vervolgens mogen de leerlingen in groepen 

zelf aan de slag als choreograaf en d.m.v. gerichte opdrachten 

creëren ze een eigen choreografie. Tip: Laat de leerlingen na de 

workshop een synopsis schrijven over hun eigen gecreëerde 

choreografie of laat ze een affiche maken. Geschikt voor 

leerlingen vanaf klas 3.

EDUCATIEFAANBOD
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Corrie van Binsbergen & Ellen 
Deckwitz
Olijven moet je leren lezen

donderdag

22
februari 

Een avond vol pakkende poëzie, muziek en video op de 

plakken. 

 

Poetry - slam kampioene en dichter Ellen Deckwitz 

trapt deze voorstelling af met een spoedcursus poëzie. 

Vervolgens reageren componist/gitarist Corrie van 

Binsbergen en videokunstenaar Martijn Grootendorst 

daarop. In de finale improviseert Van Binsbergen op de 

poëzie van Deckwitz en ontstaat een avontuurlijke pas de 

deux!

www.stichtingbrokken.nl

Literair

20:30 uur

ACCENT ZAAL

PRIJS € 17,50

VANAF 10 LL. € 15,-

incl. garderobe en 

pauzedrankje

15+
havo/vwo

Zeer geschikt als aanvulling op het vak Nederlands. Wat is 

goede poëzie en hoe lees je dat?

EDUCATIEFAANBOD
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woensdag

14
maart

Wat hebben een verpleegkundige, een stalker en een 

ontslagen bankmedewerker met elkaar te maken? 

De gitzwarte wereld van achtervolgingsfantasieën, 

raadselachtige taferelen en kafkaëske situaties van deze 

surrealistische thriller grijpt ieder bij de strot. Als een 

akelige koortsdroom.  

 

Zeven jaar na de eerste succesvolle tournee komt Jakop 

Ahlbom met een remake. Nog steeds zonder tekst en met 

nieuwe, live uitgevoerde nummers van Alamo Race Track. 

 

www.jakopahlbom.nl

Jakop Ahlbom
Innenschau

Beeldend theater

20:30 uur

RABOBANK ZAAL

PRIJS € 24,50

VANAF 10 LL. € 15,-

incl. garderobe en 

pauzedrankje

15+
vmbo/havo/vwo

Bij ‘Innenshau’ wordt een lesbrief ontwikkeld en een 

workshop aangeboden.

De voorstelling is geschikt voor leerlingen met enige 

kijkervaring.

EDUCATIEFAANBOD
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Beauty en het beest
Maas theater en dans

vrijdag

9
maart 

onderbouw
vmbo/havo/vwo
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Een betoverend liefdesverhaal 
met dwaaldansen en elvenmuziek 

voor iedereen van 8 tot 108.
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www.maastd.nl

Welk meisje is moedig genoeg om een monster te kussen? 

Beauty is verdwaald in een wereld van kwaadaardige 

kinderen en goedhartige helpers. Ze wacht totdat het 

monster eindelijk een prins wil worden.  

 

‘Beauty en het beest’ is een boeiend muzikaal 

theaterspektakel met dwaaldansen en elvenmuziek over 

een dapper meisje en een verwende prins, twee jaloerse 

zussen, grappige bediendes, spetterende goocheltrucs 

en een zingend bos.

Jeugd & Familie

19:30 uur

RABOBANK ZAAL

PRIJS € 22,50

JEUGD € 17,50

VANAF 10 LL. € 15,-

incl. garderobe

18:30 | kijkje achter de 
schermen | € 2,50

Doe jij mee?
Voor de voorstelling ‘Beauty en het beest’ in De Harmonie is 

Maas theater en dans op zoek naar een 8 kinderen en jongeren 

uit de regio. Iedereen tussen de 8 en 16 jaar kan in februari auditie 

hiervoor doen. Voor VO scholen is er een speciaal ‘Beauty en het 

beest’ educatiepakket:

•  Een wervende workshop voor de hele klas.

•  Vrijwillige individuele auditie voor de leerlingen die na de  

     workshop enthousiast zijn geworden om mee te doen.

•  Een voorbereidende workshop voor de hele klas op de   

     voorstelling.

•  Een kaartje per leerling voor de voorstelling ‘Beauty en het  

     beest’ op vrijdag 9 maart 2018.

De eerste 3 klassen die zich aanmelden betalen alleen de 

toegangsprijs à 17,50 per leerling voor bovenstaande pakket.

EDUCATIEFAANBOD
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Dit is geen dagboek
BEER muziektheater

donderdag

15
maart 

13+
vmbo/havo/vwo
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De Theaterkrant:     
“De voorstelling houdt de jonge toeschouwers 

moeiteloos ruim een uur lang in haar ban.”
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www.muziektheaterproducties.nl

Vier jaar geleden overleed zijn moeder. Nog steeds heeft 

de 16-jarige Boudewijn de draad van het leven niet goed 

kunnen oppakken. Depressief ligt hij in bed. Op aanraden 

van zijn vader begint Boudewijn aan een dagboek. In ‘Dit 

is geen dagboek’ beschrijft hij boos zijn dagen. Muziek 

van onder anderen Beethoven, Adams en Glass maken 

Boudewijns emotionele rollercoaster extra invoelbaar.

Jong

19:30 uur

ACCENT ZAAL

PRIJS € 12,50

incl. garderobe

VANAF 13 JAAR

NAAR HET BOEK VAN 

ERNA SASSEN

Lesbrief
De vraag is nu: Hoe maken we onze jongeren weerbaar? 

Hoe leren we ze omgaan met tegenslagen en verdriet? Het is 

belangrijk dat jongeren zich vrij voelen om met hun problemen 

bij iemand aan te kloppen. Bij hun ouders of hun vrienden, maar 

ook op school bij een docent, mentor of zorgcoördinator. De 

lesbrief bevat werkbladen met mogelijkheden om o.a. depressie 

bij jongeren bespreekbaar te maken

Werkblad ‘Dagboek’

•  Waar word jij blij van en wat maakt je boos?

•  Wat geeft jou energie? 

•  Wat is jouw uitlaatklep?

Werkblad ‘Positief/  negatief?’

•  Hoe ga jij om met negativiteit? Wat helpt je om positiever naar  

     jezelf en de wereld te kijken?

Werkblad  ‘Humor’

•  Humor als handvat om met verdriet, woede, en rouw te dealen

Deze lesbrief met lesbladen kun je vinden op:  

www.muziektheaterproducties.nl, onder het kopje Educatie – Dit 

is geen dagboek.

EDUCATIEFAANBOD
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www.meeuw-jts.nl

Workshop ‘Versieren voor beginners’
Wat kom je tegen als je je je begeeft op het pad van het 

hebben, houden of uitmaken van verkering? Een grappige én 

leerzame (!) les op basis van scènes uit de voorstelling. 

Ook kunnen leerlingen zich verdiepen in  het maakproces van 

de voorstelling door repetitiebezoek en gesprekken met de 

makers. 

De Dansavond
Meeuw Jonge Theatermakers

vrijdag

16
maart 

Meer dan honderd jonge acteurs, musici en dansers 

tussen de 12 en 20 jaar uit heel Fryslân zijn te zien in 

deze overdonderende muziektheaterproductie. ‘De 

Dansavond’ is het tijdloze verhaal van de zoektocht naar 

een onvergetelijke avond, van hoge verwachtingen en 

hopen op die ene. Van moed verzamelen langs de kant en 

pijnlijke probeersels. Van knalhard afgewezen worden en 

zoenen bij de nooduitgang. 

Jong

14.30 uur

AEGON ZAAL

PRIJS € 12,50

incl. garderobe

I.s.m. Frysk Jeugd 

Orkest en Jeugd Dans 

Opleiding Fryslân

12+
vmbo/havo/vwo

Speciale
school

voorstelling

EDUCATIEFAANBOD
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woensdag

21
maart 

Het verhaal is bekend: twee families liggen al tientallen 

jaren met elkaar overhoop. Waarom zij elkaar haten weet 

niemand meer. Te midden van al deze duistere ellende 

en wraaklust zorgen Romeo en Julia met hun liefde voor 

elkaar voor een sprankje licht. 

 

Marcus Azzini regisseert talenten van de toekomst in een 

door de jonge theatermakers Kasper Tarenskeen en Jan 

Hulst brutaal bewerkte Shakespeareklassieker. 

Met Thomas Cammaert, Abe Dijkman e.a. 

www.toneelgroepoostpool.nl

Toneelgroep Oostpool
Romeo en Julia | William Shakespeare

Toneel

20:30 uur

RABOBANK ZAAL

PRIJS € 24,50

VANAF 10 LL. € 15,-

incl. garderobe en 

pauzedrankje

15+
havo/vwo

Toneelgroep Oostpool maakt een CKV verslag en een 

lesbrief voor docenten om hun leerlingen voor te bereiden. 

Bij groepen vanaf 25 personen kan er een dramaturg voor 

de voorstelling de leerlingen voorbereiden. Belangrijk is dat 

leerlingen voorbereid deze eigentijdse bewerking van Romeo 

en Julia bezoeken.

EDUCATIEFAANBOD
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Op Sterk Water
Hotel

donderdag

22
maart 

Twee opties. Je kent Op Sterk Water en gaat dit jaar dus 

weer. Of je hebt nog nooit van Nederlands beste impro-

cabaretgroep gehoord, maar staat open voor hun nieuwe, 

ongelooflijk grappige, muzikale en interactieve show. In 

‘Hotel’ wordt ingespeeld op hét thema van de afgelopen 

tijd: gastvrijheid. Welke gast schoof onverwacht bij jou 

aan? Waar werd jij heel hartelijk ontvangen? Wie bleef er 

te lang plakken? 

 

www.opsterkwater.nl

Cabaret

20:30 uur

RABOBANK ZAAL

PRIJS € 19,50

VANAF 10 LL. € 17,50

incl. garderobe en 

pauzedrankje

Workshop:
€ 100,-  
max. 20 – 25 ll.
School/theater

12+
vmbo/havo/vwo

Workshop Improvisatietheater 

Leer in 90 minuten al spelenderwijs de kneepjes van het 

improvisatie-vak, bedenk ter plekke de gekste scènes en 

speel de sterren van de hemel. 

EDUCATIEFAANBOD
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vrijdag

23
maart

RUNDFUNK is bekend van de gelijknamige, absurdistische 

tv-komedie die zich afspeelt op een fictieve middelbare 

school. Met ‘Wachstumsschmerzen’ verruilen acteurs Tom 

van Kalmthout en Yannick van de Velde de tv-studio voor 

het theaterpodium.  

 

In een krankzinnige reeks snelle scènes, absurde grappen 

en slechte dans behandelt het duo speels het thema 

‘volwassen worden’. Waarom? Omdat ze daar zelf ook 

nog lang niet klaar mee zijn…

Naar de de absurdistische, gelijknamige  
tv-komedie

www.senf.nl

Rundfunk
Wachstumsschmerzen

Jong

20:30 uur

RABOBANK ZAAL

PRIJS € 19,50

VANAF 10 LL. € 17,50

incl. garderobe en 

pauzedrankje

16+
havo/vwo
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Junior Company | Het Nationale 
Ballet
In The Future

zaterdag

24
maart 

Benieuwd naar de sterren van de toekomst? De dansers 

van de Junior Company schitteren. Vanavond brengen 

zij twee klassieke werken van topchoreograaf Juanjo 

Arqués op beeldende wijze tot leven. Daarnaast voeren 

de bevlogen dansers 'In The Future' van de Nederlandse 

meester Hans van Manen op.  

Een energieke, swingende, grappige en verrassende 

choreografie op de pulserende, jazzy muziek van David 

Byrne. Subliem spel van kleuren en lichamen! 

www.operaballet.nl

Dans

19:30 uur

RABOBANK ZAAL

PRIJS € 25,00

JONGEREN € 15,00

incl. garderobe en 

pauzedrankje

18:30 uur | openbare les
19:00 uur | dansvoorafje

12+
vmbo/havo/vwo

Openbare les en Meet ’n greet
Voorafgaand aan de voorstelling, om 18.30 uur, kun je  een 

openbare les bijwonen geleid door Ernst Meisner waarin hij 

achtergrondinformatie zal geven over de company en de 

samenstelling van het programma. Deze inleiding is gratis, 

maar dient wel gereserveerd te worden.

EDUCATIEFAANBOD
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Leuk!
               Leerlingen die weten waar ze naar toe gaan!
Docenten die ieder jaar De Harmonie 
  met groepen bezoeken
    Jongeren die    
   enthousiast de zaal  
     uit komen
  Leerlingen diep onder de indruk van wat ze zien
Je schoolstoel inruilen voor 
  een comfortabele theaterstoel
 Gezellig een middagje uit met de klas
   Kijkje achter de schermen
            Harmonie+ app        
   Theater
  Gelach in de zaal
    Op de foto met een bn-er
    Hard applaus
        Staande ovatie en gejoel
 Goede contacten met het onderwijs
     Nagesprek met spelers
                     Docentenborrel
   Samenwerking
           Workshops
    Drankje na de voorstelling
         Zelf spelen
    Vloggen
     Ali B.
          Volle zalen
     Inspelen op 
    individuele vragen
   Maatwerk
      Gastvrijheid
   Jongerenkorting op de leukste voorstellingen
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Noord Nederlands Toneel, Club Guy 
& Roni en Asko|Schönberg
Salam

wo/do

4/5
april 

16+
havo/vwo

www.nnt.nl

Nu de spanningen tussen het Westen en de Arabische 

wereld steeds verder oplopen, gaan het Noord 

Nederlands Toneel, Club Guy & Roni en Asko|Schönberg 

terug naar hoe het allemaal begon: een vader die niet 

weet hoe hij zijn vaderliefde moet tonen en twee broers 

die uit elkaar worden gedreven. Kortom, het Bijbelse 

verhaal van Abraham. 

Toneel

20:30 uur

RABOBANK ZAAL

PRIJS € 24,75

VANAF 10 LL. € 15,-

incl. garderobe en 

pauzedrankje Spelworkshop
Maximaal 20 deelnemers gaan zelf aan de slag met thema’s 

en scènes uit de voorstelling.

 

Theatrale inleiding 
Jonge acteurs uit Groningen spelen een voorstelling die 

voorbereidt op het zien van de tourneevoorstelling in 

het theater. Een samenvatting van het stuk, uitleg van de 

thematiek en vorm en kan overal gespeeld worden. 

EDUCATIEFAANBOD

Spelworkshop:

150 minuten  

€ 162,50 (excl. reisk.) 

Theatrale inleiding:

30 minuten. 

€ 100,- (excl. reisk.)

Digitale informatiemap 

€15,-
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Noord Nederlands Toneel, Club Guy 
& Roni en Asko|Schönberg
Maak je eigen...SALAM

donderdag

5
april 

Een grote groep jongeren (15+) krijgt de unieke kans om hun eigen versie 

van ‘Salam’ in het echte décor op het podium van De Harmonie te spelen. 

De deelnemende scholen volgen het volgende traject:

Ongeveer twee maanden voor de werkdag in de schouwburg komt 

er een NNT-theaterdocent op school om het project te starten met een 

workshop van 2,5 uur. Na deze workshop gaan alle deelnemende 

klassen met hun eigen docent op school aan de hand van een deel van 

het script van de voorstelling hun eigen scène maken, repeteren en 

vormgeven (kostuum, rekwisieten). De insteek kan spel, dans/beweging 

of muziek zijn. Vervolgens wordt onder begeleiding van professionals 

van het NNT (docenten, acteurs, dansers, muzikanten) in één dag van 

alle losse scènes een volledige voorstelling gemaakt én gespeeld voor 

publiek. Alle deelnemers zien ‘s avonds ook de voorstelling Salam in De 

Harmonie.

Praktisch
Startworkshop op school: feb 2018. Duur: 2,5 uur. Planning in overleg.

Datum werkdag: donderdag 5 april

Tijdsindeling werkdag: 10:00-15:30 uur: presenteren, repeteren. De 

deelnemers krijgen een lunch.

15:30-16:30 uur: gratis voorstelling voor publiek.

Kosten
Startworkshop op school: € 162,50 (excl. reiskosten docent) + 

entreetickets avondvoorstelling.

Aanmelden en contact

René de Haan

Hoofd educatie Noord Nederlands Toneel | Club Guy&Roni

050-5885447 | rene@nnt.nl
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Ali B
KOORTS

vrijdag

6
april 

Rapper, tv-programmamaker en jurylid bij The Voice of 

Holland: Ali B heeft het smoordruk. Zeker omdat hij ook 

nog in het theater zijn mannetje staat.  

 

Volgens Ali B is Nederland misschien niet ziek, maar 

heeft ons land wel koorts. Het verhitte debat doet de 

temperatuur namelijk flink oplopen. Maar koorts is ook het 

begin van genezing, opwinding en nieuwe kansen. 

Ali B meet de temperatuur van onze 
maatschappij!

www.alib.nl

Cabaret

20:15 uur

AEGON ZAAL

PRIJS € 25,50

incl. garderobe en 

pauzedrankje

Na afloop live muziek in 
de foyer

12+
vmbo/havo/vwo
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vrijdag

6
april 

Het was een topper op Oerol. Syrische Hollander George 

hielp in Lesbos bij het opvangen van vluchtelingen, 

Israëlische Nederlander Eran trok langs beleidsmakers in 

Europese hoofdsteden. 

In het laatste deel van hun bewierookte drieluik 

hebben vrienden George en Eran de sleutel tot 

Wereldvrede eindelijk gevonden. NRC Handelsblad 

was zeer enthousiast over de finale van deze muzikale 

conflictkomedie: ‘Superieur geacteerd en bij vlagen 

vlijmscherp!’ 

www.rast.nl

George & Eran
George & Eran lossen Wereldvrede 
op! DE FINALE

Cabaret

20:30 uur

ACCENT ZAAL

PRIJS € 17,50

incl. garderobe en 

pauzedrankje

Na afloop live muziek in 
de foyer

15+
havo/vwo

Een muzikale voorstelling met een bijzonder en actueel 

thema. Voor scholieren bestaat de mogelijkheid voor een 

nagesprek.

EDUCATIEFAANBOD



52

DDF Crew
Retuned

woensdag

11
april 

Muziek, dans, humor, spektakel en vooral heel veel 

touwtjespringen: dat is waar het om draait in de 

theatershows van DDF Crew. De Vlaamse ropeskippers 

zijn zeer populair sinds ze in 2012 Holland’s Got Talent 

wonnen. Inmiddels zijn hun wervelende touwen en 

acrobatische stunts een wereldwijde sensatie.  

 

In ‘Retuned’ brengt de groep met bevriende dansers en 

artiesten nieuw materiaal en hoogtepunten uit eerdere 

shows.

Touwtjespringen, maar dan net even anders. 
Topniveau!

www.ddfcrew.be

Jong

20:30 uur

RABOBANK ZAAL

PRIJS € 22,50

VANAF 10 LL. € 17,50

incl. garderobe

Ook te zien tijdens 

Art Trip 2017

12+
vmbo/havo/vwo
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vrijdag

18
mei 

In haar overdonderende debuutroman 'Vele hemels boven 

de zevende' beschrijft de Vlaamse auteur Griet Op de 

Beeck een fascinerend en beklemmend familiedrama. Ook 

op het toneel doen de personages verwoede pogingen 

om zich te bevrijden van de pijn in hun zelfgekozen leven. 

Uiteindelijk blijken er maar twee mogelijkheden te zijn: de 

sprong naar de dood of naar de liefde.  

 

Regisseur Ursul de Geer en het publiek kunnen rekenen 

op toptoneel met een topcast!

www.bostheaterproducties.nl

Vele hemels boven de zevende
Henriëtte Tol, Hanne Arendzen e.a.

Toneel

20:15 uur

AEGON ZAAL

PRIJS € 31,50

VANAF 10 LL. € 17,50

incl. garderobe en 

pauzedrankje

16+
havo/vwo

Tip: lees eerst het boek met je leerlingen en bezoek 

vervolgens de voorstelling. Interessant voor het vak 

Nederlands.

EDUCATIEFAANBOD
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Akkers en Velden
Kingdom of Earth

woensdag

23
mei 

Het stormt, de dijken kraken, een watersnoodramp lijkt 

onvermijdelijk. Pyk, bastaardzoon van een Friese boer 

en een asielzoekster, onderhoudt de boerderij van zijn 

overleden vader. Onverwacht komen halfbroer Lot en 

diens kersverse echtgenote Mirtel langs. Wie erft het huis?  

 

Deze op ‘Kingdom of Earth’ van Tennessee Williams 

gebaseerde sprankelende Fries-Nederlandstalige 

muziektheatervoorstelling kreeg vijf sterren van de 

Leeuwarder Courant. 

 

Met Lourens van den Akker, Eva Meijering en Freek den 

Hartogh. 

www.akkersenvelden.nl

Jong

20:30 uur

ACCENT ZAAL

PRIJS € 15,00

incl. garderobe

15+
havo/vwo

Akkers en Velden hebben een lesbrief ontwikkeld, met 

daaraan gekoppeld een les.  

Lesbrief gratis

Les € 250,- per klas

EDUCATIEFAANBOD
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Ik wil graag naar...

Datum Voorstelling
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Postadres
Postbus 323 
8901 BC Leeuwarden

Bezoekadres
Ruiterskwartier 4
8911 BP Leeuwarden

Hoofd Marketing
058 233 0 222 
f.tonnon@harmonie.nl

Educatie en Groepsreserveringen
058 233 0 213
i.bloemert@harmonie.nl

harmonie.nl
agenda.harmonie.nl


