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Beste docent,
Wil jij leerlingen op jouw school op een toffe manier laten kennismaken met theater en een
bijbehorend educatie aanbod? En hebben jullie je keuzes voor de culturele agenda nog niet definitief
gemaakt. Lees deze brochure dan goed door. Het aanbod sluit goed aan bij de doelgroep, is niet
duur en het zal een ervaring zijn die de leerlingen niet snel zullen vergeten!
In deze brochure vind je ons educatie aanbod 2020/2021 voor het voortgezet onderwijs.
Gezien de huidige situatie vragen we je bij interesse voor een voorstelling een reservering te
plaatsen via het reserveringsformulier op de website.
Na het ontvangen van de reservering nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.
Voor meer informatie over de voorstellingen of het educatie aanbod, mail naar educatie@chasse.nl
of bel 076-5303113
We hopen jullie komend theaterseizoen te verwelkomen.
Met vriendelijke groet,
Fabian Pikula
Marieke Dijkman

1001 - DOX/Die hele Ding
Do 1 okt 2020 19.30
1001 is een ode aan verhalen vertellen. Met elementen uit Arabische hiphop, storytelling en spoken
word tot een soft-erotische oosterse broeinacht. Welk verhaal moet je vertellen om niet te sterven?
Denk dikke beats en zachte matrassen: DIEHELEDING creëert een hiphop-feest als ode aan een van
de mooiste verhalen uit de geschiedenis.
Theaterkrant: “Deze voorstelling is een trefzekere ode aan het vertellen van verhalen. Dit is een eigentijds en eigenzinnig collectief, dat we zeker in de gaten moeten houden.”
Duur: 75 min
Leeftijd: 14+
Prijs: 10 euro
Educatie aanbod:
1001 biedt een uitgebreid educatie aanbod met verschillende onderdelen zoals een digitale lesbrief
met o.a. een video en prikkelende opdrachten, een verdiepende workshop waarbij de leerlingen hun
eigen rap teksten mogen schrijven waarin ze hun mening laten horen, een nagesprek of een tweedelige podcast waar wij in gesprek gaan met de regisseur en de dramaturg.
Meer informatie op aanvraag.

Controle (12+) - 155 & Maas Theater en Dans
Wo 28 okt 2020 19.30
De mannen van 155 (eenvijfvijf), een breakdance collectief ontstaan uit vrienden die samen zijn
opgegroeid, zijn inmiddels allemaal rond de 30 en staan voor de keuze: grip op het leven of vrije
jongens blijven. In hun vorige voorstelling MOTORS konden ze nog wegvluchten van vervelende
verplichtingen, problemen en het systeem. In deze nieuwe voorstelling dealen ze op een lopende
band met het gevoel niet ‘in control’ te zijn in een unieke mix van breakdance, fysieke komedie, live
muziek, film en bizarre humor.
Duur: 60 à 70 minuten
Leeftijd: 12+
Prijs: 10 euro
Educatie aanbod: workshop
Durf jij de controle los te laten? In deze workshop balanceren de leerlingen op het randje van
controle en chaos. We onderzoeken de balans van ons lijf, van onze gedachten en van onze plek in de
wereld. Om vervolgens deze vondsten om te zetten naar (on-)gecontroleerde choreografieën.
De workshop kan plaatsvinden voor/na de voorstelling in het theater.
Meer informatie op aanvraag.

Gevaarlijke Namen | 25 jr Srebrenica
Boy Jonkergouw en vredesorganisatie PAX
Vr 15 jan 2021 20.30
In 2020 is het 25 jaar geleden dat de genocide in Srebrenica plaatsvond, als tragisch dieptepunt
van de oorlog in voormalig Joegoslavië. De meeste Nederlandse jongeren hebben nog nooit
van Srebrenica gehoord. Alhoewel het drama komend jaar wordt opgenomen in de canon van
de vaderlandse geschiedenis, laat het onderwijs hier soms iets liggen. Een gemiste kans omdat
juist een oorlog zo dicht bij, zo kort geleden, jongeren anders kan laten nadenken over thema’s
als oorlog en vluchtelingen. Daarom komt theatermaker Boy Jonkergouw in samenwerking met
vredesorganisatie PAX met de voorstelling Gevaarlijke Namen.
Duur: c.a. 90 minuten
Leeftijd: geschikt voor bovenbouw HAVO / VWO
Prijs: 10 euro
Educatie aanbod:
Het educatie aanbod van Boy Jonkergouw bestaat uit een inspirerende gastles, educatief materiaal
en een nagesprek met de acteurs / betrokkenen.
Meer informatie op aanvraag.

Het Experiment (14+) – HNTJong
Vr 12 mrt 2021 19.30
Het Experiment is een spannende, explosieve voorstelling rond de vraag wat een rechtvaardige
samenleving eigenlijk is. Het speelt zich af in de setting van een middelbare school. In Het
experiment wil een leraar geschiedenis zijn klas leren hoe dictaturen ontstaan. Hij ontwikkelt
een totalitaire samenleving met verschillende regels voor verschillende groepen: privileges voor
sommigen en beperkingen voor anderen. Hij verzint verhalen die dat rechtvaardigen en mengt die
met een vleugje biologie en geschiedenis.
Duur: 75 min
Leeftijd: 14+
Prijs: 10 euro
Educatie aanbod:
HNTJong biedt de keuze uit een lesbrief, workshops en er is altijd een nagesprek aansluitend aan de
voorstelling.
Het educatieprogramma is een onderzoek naar de kracht van de massa en de noodzaak erbij te
willen horen. Hoe fysieke en mentale grenzen onder druk worden verlegd. Hoe word je een massa?
Wat is het dat een massa verbindt? En in hoeverre ben je instaat om als individu binnen een massa
te functioneren?
Meer informatie op aanvraag.

Wat is de wat? (12+) – hetpaleis
Do 15 apr 2021 19.30
Wat is de Wat is het onwaarschijnlijke verhaal van Valentino Achak Deng, een jonge Soedanees die
van de ene op de andere dag zijn thuisland moet ontvluchten. Een burgeroorlog breekt uit en Valentino begint samen met honderden andere ‘lost boys’ aan een eindeloze tocht van 1500 km, op zoek
naar een veilig onderkomen. De weg is bezaaid met landmijnen, hongerige leeuwen, vijandige milities en de jongen wordt van de ene onwerkelijke situatie in de andere gekatapulteerd.
Duur: 75 min
Leeftijd: 14+
Prijs: 10 euro
Educatie aanbod:
Podiumkunstenhuis hetpaleis biedt voor de voorstellig Wat is de Wat een digitale lesbrief aan en o.a.
een podcast en een documentaire.
Meer informatie op aanvraag.

NachtHexen IV: Battre
Burning Bridges - Jens van Daele
Do 23 apr 2021 20.30
Jens van Daele | Burning Bridges is een hedendaags dansgezelschap dat snelle, rauwe, explosieve
dans maakt, op live muziek. Je kan de voorstellingen dan ook beter dansconcerten noemen. Zijn
werk slaat sterk aan bij jongeren, omdat de “in your face” stijl aansluit bij de belevingswereld.
NachtHexen IV: Battre is het vierde deel in een reeks over ‘sterke vrouwen in straffe tijden’. Moed,
doorzettingsvermogen, mededogen en spijt vormen hierin de rode draad.
In NachtHexen IV: Battre vechten twee danseressen een duel uit op het scherpst van de snede. Ze
gaan gelijk op, bijten zich stuk op elkaar. Het duel kent geen winnaar. Toch is er een sprankje hoop.
Een klein wit vlaggetje wordt gehesen, de strijd gestaakt.
Duur: 90 min
Leeftijd: 12+
Prijs: 10 euro
Educatie aanbod:
Het educatieprogramma dat hierbij wordt aangeboden bestaat uit het onderdeel inleiding &
reflectie en een energieke dansworkshop. Middels creatieve werkvormen bereiden we de leerlingen
voor op wat ze gaan zien en geven we ze houvast. Deze vorm van begeleiding raden we zeker aan
voor leerlingen in het VO.
Meer informatie op aanvraag.

