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Beste docent,
Bij het Chassé Theater vinden wij het belangrijk om er voor alle inwoners van Breda te zijn.
Afgelopen jaren hebben wij verschillende activiteiten voor groepen uit het Speciaal Onderwijs
ontwikkeld. Wij vinden het belangrijk dat de activiteiten aansluiten bij de leerling en gaan daarom
graag voorafgaand aan de activiteit met de leerkracht in gesprek om te kijken wat de wensen en
behoeften van de leerling zijn. Het Chassé Theater werkt vaak met een visuele voorbereiding om
eventuele prikkels bij leerlingen weg te nemen en plannen de activiteit samen met de leerkracht
wanneer deze het beste uitkomt voor de leerlingen
Bij al ons aanbod hoort lesmateriaal ten behoeve van de verwerking van de kinderen. Wij vinden het
belangrijk dat de beleving binnen ons theater hen niet alleen maar verwonderd of inspireert, maar
ook een verdiepend karakter heeft. Het lesmateriaal wordt een aantal weken voorafgaand aan de
voorstelling of activiteit met u gedeeld.
Wil je in contact komen met de afdeling educatie?
Neem direct contact op:
Lotte van Dongen
lvdongen@chasse.nl
+31 (0) 76 530 31 13

Theatertocht
Een theatertocht bij het Chassé Theater geeft een uniek kijkje voor- en achter de schermen van een
theater. Wie werkt daar? En wat doen zij? Leerlingen maken letterlijk spelende wijs kennis met het
theater en alles dat daarbij komt kijken. Door verschillende actieve spelvormen leren zij wie er in een
theater werken en hoe er een voorstelling gemaakt wordt. Leerlingen ervaren hoe het is om op een
groot podium te staan, zien de kleedkamers (en meer) en mogen aan het einde zelfs hun eigen mini-voorstelling maken. Tussendoor worden natuurlijk alle nieuwsgierige vragen van leerlingen door
een gids beantwoord.
In overleg zijn er meerdere data en/of tijden beschikbaar. De theatertochten vinden bij voorkeur
plaats op maandagochtend. Mocht je contact willen, mail dan even naar educatie@chasse.nl
Doelgroep: groep 1 t/m 8 en voor alle klassen van het (Speciaal) Voortgezet Onderwijs
Thema’s: theater, beroepen, backstage, een kijkje achter de schermen
Duur: 90 minuten (maar op maat aan te passen)
Doel: de leerlingen maken kennis met alle facetten van het theater door ze actief mee te nemen door
het gebouw. Ze maken kennis met het ‘gebouw’ theater maar ook met de ‘functie’ van theater en
alle beroepen die daarbij komen kijken
Prijs: € 5 per leerling
Goed om te weten
De theatertocht kan op iedere doelgroep worden afgestemd, waardoor het interessant is voor iedere
schoolgroep

Animatie voor Kleuters (Beestenboel)
In de cinemazaal van Chassé Theater zien leerlingen verschillende korte animatiefilmpjes op het
grote doek. De zes korte films hebben allemaal één ding gemeen: dieren hebben de hoofdrol!
Na afloop van de filmvertoning volgen de leerlingen een animatieworkshop in het Chassé Theater.
De leerlingen kruipen in de huid van een animatiemaker en gaan zelf aan de slag met het tekenen en
ontwerpen van hun eigen animatie.
Doelgroep: groep 1 en 2
Thema’s: dieren, vriendschap, humor, liefde, avontuur
Duur: 45 minuten filmvertoning en 45 minuten workshop
Doel: leerlingen maken kennis met het genre ‘animatie’ en ontwerpen na afloop van de
filmvertoning een animatie
Prijs: € 5 per leerling

