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THEATER EDUCATIE ORPHEUS

Theater laat kinderen op een andere manier kijken naar zichzelf, anderen en de wereld om zich 
heen. Als je dit op jonge leeftijd ervaart verrijkt dat de persoonlijke ontwikkeling. Een theaterbezoek is helaas (nog) niet voor alle 
kinderen vanzelfsprekend. Om meer kinderen in Apeldoorn te bereiken biedt Orpheus een gevarieerd aanbod in Theater aan. Het 
aanbod bestaat uit prachtige voorstellingen, inspirerende workshops en spannende rondleidingen achter de schermen. 

U vindt hier het aanbod voor 2020/2021 voor het primair onderwijs, dit jaar door de Corona maatregelen iets anders dan anders. Bij iedere 
activiteit staan kosten/punten per klas. Betaling geschiedt per factuur en de punten worden van uw puntentotaal afgeschreven. U kunt deze 
punten verzamelen door als school aan te sluiten bij de ‘Vriendjes van Orpheus’. Met deze theaterclub voor kinderen maakt Orpheus 
educatie toegankelijk voor alle basisscholen in Apeldoorn. 



VOORSTELLINGEN  

Normaal gesproken zijn er speciale kleuterpret voorstellingen op de woensdagochtend en 
plannen we schoolvoorstellingen voor de midden en de bovenbouw in het basisonderwijs.
Dit doen wij o.a. in samenwerking met onze partners Phion (voorheen Gelder Orkest) en Introdans.

Zodra de Corona maatregelen het weer toelaten plannen we weer schoolvoorstellingen en deze zullen wij hier communiceren.



WORKSHOPS

Workshop Door Groepen Duur Kosten/punten 
per klas

Datum

Dans als een prof! Introdans 1 t/m 8 1 uur 160 In overleg

Op zoek naar mooie geluiden Phion 1 t/m 8 1 uur 125 In overleg

Workshop Theatergrime RT Schmink en Grime 1 t/m 8 1 uur 75 In overleg

Workshop Toneel* Elza Lotte Diederik 1 t/m 8 1,5 uur 120 In overleg

Licht uit spot aan!* Technicus Orpheus 5 t/m 8 1,5 uur 100 In overleg



DANS ALS EEN PROF MET INTRODANS

Dans als een prof is een actieve workshop waarin de leerlingen ondervinden wat er allemaal komt kijken bij het maken van een 
danscreatie. De leerlingen zullen tijdens deze workshop één uur lang intensief aan het dansen zijn. Aan het einde van de 
workshop weten de kinderen precies wat het inhoudt om een professioneel danser te zijn, hebben ze de mogelijkheden van hun 
eigen lichaam ontdekt en hebben ze een eigen stukje choreografie gemaakt.

Tijdens de workshop kruipen de leerlingen in de huid van een professionele danser en maken zij op actieve wijze kennis met het 
dansbedrijf en het repertoire van Introdans. De choreografie projecten voor het primair onderwijs zijn gebaseerd op het moderne 
repertoire van Introdans. Onze educatieve projecten zijn voor iedere leerling geschikt, want danservaring is niet vereist. Diverse 
leerdoelen en competenties komen aan de orde. 

Fotograaf: Hans Gerritsen

★ Groep 1 t/m 8
★ Duur 1 uur
★ 160 euro/punten per klas 
★ Datum in overleg



OP ZOEK NAAR MOOIE GELUIDEN
Phion (voorheen Gelders Orkest

In deze workshop komen ritme, klankkleur, samenspelen en 
dirigeren aan bod. We werken met bodypercussie, boomwhackers, 
stoelen, tafels en stem. Het is een actieve workshop met groot en 
klein slagwerk: o.a.  grote trom, gong, vibrafoon, marimba en nog 
veel meer!

Musiceren, zingen en luisteren naar muziek is niet alleen heel leuk, 
maar het stimuleert de emotionele, motorische en cognitieve 
ontwikkeling van kinderen. Muziek verrijkt en maakt slimmer! Met 
veel plezier ondersteunt Phion dan ook het muziekonderwijs in 
Gelderland met aansprekende, leerzame en fantasievolle 
muziekprojecten. 

Fotograaf: Hans Gerritsen

★ Groep 1 t/m 8
★ Duur 1 uur
★ 125 euro/punten per klas 
★ Datum in overleg



WORKSHOP THEATERGRIME
RT Schmink en Grime

Tijdens de workshop Theatergrime maken de kinderen kennis met theatergrime. 
Waarom gaan artiesten in de grime? Wat kun je allemaal met grime doen? Hoe kun je iemand omtoveren tot een echt theater 
personage? De kinderen gaan zelf aan de slag en zien in de praktijk hoe je verschillende karakters tot leven kan brengen door 
middel van theatergrime.

Een hele leuke workshop waarbij de leerlingen op een grappige en verrassende manier meer leren over de voorbereiding van 
de artiesten.

★ Groep 1 t/m 8
★ Duur 1 uur
★ 75 euro/punten per klas 
★ Datum in overleg



WORKSHOP TONEEL + Rondleiding
Elza Lotte Diderik

Wat heb je eigenlijk nodig voor een toneelstuk? Waar moet je allemaal over 
nadenken als je een toneelstuk gaat maken en wat moet je doen als acteur of 
actrice? Tijdens de workshop Toneel in het Theater van theaterdocente Elsa Lotte 
Diderik zijn de leerlingen actief bezig. Bij deze workshop leren de kinderen de 
basis van toneel waarbij ze bezig zijn met personage, emotie, mimiek en zelfs 
kostuum.

Rondleiding 
Orpheus onthult tijdens deze backstage rondleiding de geheimen van het theater. 
Je komt op plaatsen waar normaal gesproken alleen de artiesten komen en ziet 
wat er zich achter de coulissen afspeelt. De magie van theater vind je in alle 
hoeken van ons theater. 

De klas wordt in twee groepen opgedeeld; groep 1 begint met een rondleiding 
achter de schermen en groep 2 start met de workshop toneel. Na 3 kwartier 
wisselen de groepen.

Fotograaf: Hans Gerritsen

★ Groep 1 t/m 8
★ Duur 1,5 uur
★ 120 euro/punten per klas 
★ Datum in overleg



LICHT UIT SPOT AAN!  + Rondleiding
Theatertechnicus Orpheus

In een theatervoorstelling is licht ontzettend belangrijk. Licht zorgt voor de juiste sfeer en 
laat het spel en decor tot hun recht komen. In deze workshop maken de leerlingen kennis met licht techniek en ontdekken wat 
je met licht kunt doen. Praktische zaken als het omgaan met spots en regelapparatuur tot het maken van een heus lichtplan. 
Een workshop waar je samen met onze lichttechnicus echt aan de slag gaat op het toneel.

De klas wordt in twee groepen opgedeeld; groep 1 begint met een rondleiding achter de schermen en groep 2 start met de 
workshop lichttechniek. Na 3 kwartier wisselen de groepen.

★ Groep 5 t/m 8
★ Duur 1,5 uur
★ 100 euro/punten per klas 
★ Datum in overleg



RONDLEIDINGEN

Rondleiding Door Groepen Duur Kosten/punten 
per klas

Datum

Achter de schermen bij 
Orpheus

Theatertechnicus 1 t/m 8 1 uur 50 In overleg

Het mysterie van Orpheus Theatertechnicus en 
actrice

1 t/m 8 1 uur 100 In overleg



ACHTER DE SCHERMEN BIJ ORPHEUS
Theatertechnicus Orpheus

Orpheus onthult tijdens deze rondleiding achter de schermen de geheimen van het 
theater. Je komt op plaatsen waar normaal gesproken alleen de artiesten komen en 
ziet wat er zich achter de coulissen afspeelt. De magie van theater vind je in alle 
hoeken van ons theater. Je bezoekt de artiestenfoyer, de kleedkamers en staat op het 
toneel als een echte theatertechnicus of artiest.

De klas wordt in twee groepen opgedeeld; groep 1 begint met een rondleiding achter de 
schermen en groep 2 start met de rondleiding op het toneel. Na een half uur wisselen de 
groepen.

★ Groep 1 t/m 8
★ Duur 1 uur
★ 50 euro/punten per klas 
★ Datum in overleg



HET MYSTERIE VAN ORPHEUS

Er gaat al jaren een gerucht rond dat er een mysterieuze acteur in Orpheus woont. Niemand 
heeft hem ooit gezien maar er zijn wel aanwijzingen te vinden van zijn bezoek in Orpheus. 
Als de portier in de ochtend de ronde doet zijn de kleedkamers regelmatig een rotzooitje, 
de douches staan nog aan en op het toneel staan alle spots aan en er draait harde muziek in de artiestenfoyer.

Aan de kinderen de taak om dit raadsel op te lossen door tijdens deze theatrale rondleiding op zoek te gaan naar aanwijzingen en 
letters. Onderweg komen de leerlingen de portier ‘Kees’ tegen, maken ze kennis met een actrice in de kleedkamer, lopen ze de 
schoonmaakster tegen het lijf en vertelt onze technicus de kinderen meer over het licht en geluid. Kortom de groep gaat zelf op 
onderzoek uit...

★ Groep 1 t/m 8
★ Duur 1 uur
★ 100 euro/punten per klas 
★ Datum in overleg



VRIENDJES VAN ORPHEUS

Hoe werkt het voor scholen?
Als basisschool kunt u zich kosteloos aansluiten bij de vriendjes van Orpheus, hiermee spaart de school punten voor iedere leerling die is aangemeld als 
Vriendje van Orpheus. Rond de herfstvakantie krijgt de school een overzicht van het aantal punten en als cadeautje een mooi startkapitaal. Met deze 
punten kunnen voorstellingen, workshops en rondleidingen uitgezocht worden uit ons educatieprogramma. Helemaal gratis! Hoe meer leerlingen van uw 
school Vriendje worden, hoe meer activiteiten de school kan reserveren. Meer weten of aanmelden als school? Neem dan contact op met Patricia Gillet 
via vriendjes@orpheus.nl of 055 527 03 00 of bekijk de website orpheus.nl/vriendjes.

Vriendjes van Orpheus
Ouders of grootouders kunnen hun kind(eren) Vriendje van Orpheus maken. Deze Vriendschap biedt een kind een heel theaterseizoen plezier! Zo worden 
de vriendjes ieder jaar uitgenodigd voor de Orpheus Familiedag met leuke voorproefjes van het nieuwe seizoen, krijgt een vriendje toegang tot de 
voorverkoop en hij/zij mag één theatervoorstelling gratis bezoeken. Bovendien organiseren wij speciale vriendenfeestjes rondom de jeugdvoorstellingen. 
Een vriendschap kost € 25,- per seizoen voor 1 kind en €40 per seizoen voor 2 of meerdere kinderen. De opbrengsten van de Vriendjes van Orpheus 
worden direct geïnvesteerd in cultuureducatie voor Apeldoornse basisscholen. Cultuureducatie is belangrijk voor de persoonlijke ontwikkeling en de 
creativiteit. Zo is de cirkel weer rond!

https://www.orpheus.nl/vriendjes/


Marij Wools
Programma coördinator Educatie
marij.wools@orpheus.nl

CONTACT EN RESERVEREN

★ Er staat bij iedere activiteit zowel een prijs per klas in euro’s, als in punten vermeld. Deze punten kunt u verzamelen door 
als school aan te sluiten bij de ‘Vriendjes van Orpheus’. Mocht uw school onvoldoende punten hebben, dan kan er ook 
een deel met punten betaald worden en een deel per factuur.

★ Voldoende begeleiding is wel zo prettig en de begeleidende docenten en/of (groot)ouders mogen altijd kosteloos mee naar 
de schoolvoorstelling.

★ De workshops en rondleidingen zullen in de ochtend plaatsvinden, de datum wordt in overleg gepland
★ Als er gesproken wordt over een klas dan gaan we uit van maximaal 30 leerlingen, bij een grotere groep graag in overleg.

Voor het reserveren van een voorstelling, workshop of rondleiding vult u het 
‘aanvraagformulier educatie’ in. Wij nemen vervolgens z.s.m. contact met u 
op. Voor vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met Marij.

Klik hier voor het aanvraagformulier educatie

https://www.orpheus.nl/vriendjes/informatie/Scholen/
https://goo.gl/forms/lIepn3RejZGqwPp42

