Cultuuraanbod MBO
2020/2021

Stichting Theaterschip
Scheepvaartstraat 9
7411 MB te Deventer
www.theaterschip.nl/onderwijs
Contactpersoon Milou Brouwer
0570-547737
info@theaterschip.nl

Aanbod Middelbaar Beroeps Onderwijs
Hieronder vind je het aanbod van het Theaterschip voor het MBO 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.

Voorstelling
Voorstelling ‘Bokser’
De muziektheatervoorstelling ‘Bokser’ is een initiatief van KASKO en het Theaterschip. De
voorstelling is een unieke samenwerking tussen professionals, semi-professionals en amateurs.
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.

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

