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Aanbod Voortgezet Onderwijs
Hieronder vind je het aanbod van het Theaterschip voor het voorgezet onderwijs voor het komende
schooljaar. Voor alle activiteiten geldt dat we de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. De
activiteiten bestaan daarom uit meer of minder digitaal of fysiek onderwijs. Dit is afhankelijk van de
activiteit, de dan geldende maatregelen en wensen van de school.

Workshops en projecten
Workshops
Binnen het VO bieden wij in de disciplines theater, muziek, dans en beeldend diverse workshops.
Denk hierbij aan improvisatietheater, rap, hiphop of fotografie. Je kunt samen met ons een pakket
van workshops samenstellen.
Per workshop kunnen er gemiddeld 20 leerlingen deelnemen.
Projecten
Naast losse workshops bieden wij ook meerdaagse projecten aan. Tijdens dit project gaan onze
docenten de verdieping in met de leerlingen. Ook is het mogelijk om in dit traject te werken naar een
presentatiemoment. Ook de projectdagen kun je in overleg met ons samenstellen.

Leerlijn Proeftuin
De leerlijn Proeftuin bestaat uit een educatieprogramma voor het VO en het bezoeken van de
professionele muziektheaterproductie ‘Bokser’.
VO leerlingen kunnen de voorstelling zien en maken voorafgaand of nadien in de vorm van meerdere
workshops kennis met verschillende kunstdisciplines tijdens carrouseldagen op de middelbare
scholen zelf. Hier ontdekken de leerlingen wat bij hen past en wordt tegelijkertijd talent gespot.
Vervolgens kan er gedurende tien weken een traject van verdiepingslessen afgenomen worden op
het gebied van spel, muziek, tekstschrijven, decor, kostuums en dans.
Let op: al raden wij het educatieprogramma van de leerlijn Proeftuin aan, het is mogelijk om alleen
de voorstelling af te nemen.
Carrouseldagen
De carrouseldagen bestaan uit verschillende workshops waarbij het thema van de voorstelling
centraal staat. Scholen kunnen de workshops kiezen uit verschillende disciplines als spel, muziek,
tekstschrijven, decor, kostuums en dans. De workshops worden zoveel mogelijk gegeven door de
leden van het artistieke team van de voorstelling. Zo krijgen de leerlingen informatie uit eerste hand
over hoe er gewerkt is aan de voorstelling die ze gaan zien of gezien hebben.
Verdiepingslessen
Na deze carrouseldagen mogen leerlingen aangeven of en in welke discipline ze zich verder willen
ontwikkelen. Vanuit deze keuze ontstaan de verdiepingslessen. De verdiepingslessen vinden plaats
gedurende tien weken. Tijdens de tien lessen wordt een lessenopbouw gevolgd die door onze
docenten wordt voorbereid. Aan het einde van de tien weken vinden korte presentaties plaats voor
medeleerlingen en andere geïnteresseerden van school. De verdiepingslessen zijn onderdeel van het

talentontwikkelingstraject. Dit houdt in dat leerlingen die het hele traject doorlopen hebben en
waarbij uitgesproken talent en ambitie naar boven is gekomen mogen auditeren voor een rol in een
volgende voorstelling.
Voorstelling ‘Bokser’
De muziektheatervoorstelling is een unieke samenwerking tussen professionals, semi-professionals
en amateurs. Alle VO leerlingen kunnen de voorstelling ‘Bokser’ zien. Het is mogelijk om een
nagesprek te voeren met de spelers.
Thema van de voorstelling:
‘In een wereld waarin presteren zo belangrijk is geworden zijn we allemaal bang om te verliezen.
Bang om te moeten gaan met teleurstellingen en gebreken. Door te winnen worden we gezien en
gewaardeerd. Het winnen en vervolgens het onafwendbare verliezen staat centraal, in welke vorm
dan ook. In Bokser laten we dit zien door middel van topsport. Want als er iets tot de verbeelding
spreekt is het wel de functie van sport in onze maatschappij. Het aanzien dat het geeft, maar ook het
harde werken wat eraan voorafgaat. De mentaliteit die ervoor nodig is om te winnen. En de
genadeloosheid van de val. Hoe je na verlies ineens niet meer meetelt.’
Het is mogelijk om deze voorstelling op school te laten spelen of in onze theaterzaal. De verkoop van
deze voorstelling start na de zomervakantie. Scholen ontvangen dan een uitnodiging en
inschrijfformulier per mail.

Voorstelling
‘Wat doe jij?’
‘Wat doe jij?’ wordt gespeeld in een vorm van ‘Inspringtheater’, waarbij de leerlingen de
mogelijkheid hebben zelf ‘in te springen’ om een sociale situatie te veranderen. Ze worden daartoe
uitgenodigd door de verteller, ook wel de ‘Joker’ genoemd.
Inspringtheater, of participatief drama, is theater waarbij het publiek wordt uitgenodigd het stuk te
onderbreken en mee te doen. De scènes gaan steeds over de praktijk in de klas: over pesten en
meelopen, over de baas spelen, manipulatie en over de positie van de eenling, die onder druk staat
van de groep.
De Joker vraagt aan het publiek: ‘Wat doe jij?’ of ‘Hoe zou jij reageren als er zoiets gebeurt?’ De
leerling die een voorstel heeft wordt uitgenodigd dat meteen te laten zien.
Leerlingen worden uitgenodigd na te denken over hun eigen gedrag en dat van hun groepsgenoten.
Want het gaat niet alleen om: ‘Wat doe jij?’, maar ook om: ‘Wat doen wij?’

Meer informatie
Voor meer informatie, vragen of boekingen kun je contact opnemen met Milou via
info@theaterschip.nl of 0570-547737.

