Educatie aanbod
Voortgezet Onderwijs

Ontdek de magie van theater!

Educatie aanbod Orpheus
Theater laat jongeren 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 jongeren vanzelfsprekend.
Om meer jongeren in Apeldoorn te bereiken biedt
Orpheus een gevarieerd aanbod voor scholen in het
Theater aan. Het aanbod bestaat uit prachtige
voorstellingen, inspirerende workshops en een
rondleiding achter de schermen.

Je vindt hier het aanbod voor schooljaar 2021/2022
voor het voortgezet onderwijs. Bij iedere activiteit
staan de kosten vermeld. Betaling geschiedt per
factuur/weborder CJP.

Mogelijkheden
Optie

Mogelijkheden

Kosten

Schoolvoorstelling

De voorstelling wordt in overleg met de school
geboekt.

De uitkoop kosten voor de voorstelling
+ techniek kosten.*

CKV verkoop**

Iedere 3de woensdag van de maand van 15.00 tot
17.30 uur bij Orpheus.

Voorstelling bezoek De school kiest een voorstelling uit de reguliere
programmering en doet een aanvraag.
met een groep

19,50.
Orpheus stemt de groeps prijs af met de

Workshops en
rondleidingen

Keuze uit de basis workshops en rondleiding of
een workshop gekoppeld aan een voorstelling.

Diverse prijzen

Korting voor
jongeren

Met een schoolpas of CJP pas krijgen alle
leerlingen korting op bijna alle voorstellingen.

2,50 korting en last-minute korting van
50% (2 dagen van te voren).

*Voor scholen rekenen wij geen zaalhuur.
**De CKV verkoop gaat vanaf januari 2022 weer van start

Heb je een speciaal verzoek of thema? We denken graag
mee met een voorstelling of dag op maat.

LOO
Schoolvoorstelling
Speciaal voor de middelbare scholen in Apeldoorn worden er twee
schoolvoorstellingen van de voorstelling LOO gespeeld. De voorstelling is voor de
leerlingen vooral heel erg leuk om te bezoeken maar ook leerzaam. De voorstelling
past binnen de vakken geschiedenis, CKV, burgerschap en maatschappijleer. De
wervelende muziektheatervoorstelling is eigentijds waarbij het verleden wordt
afgestoft. Het zal jongeren zeker aanspreken door de snelheid en humor in het
stuk.

LOO
Wie kent haar niet: Loo, het bijna 400 jaar oude paleis van de Oranjes in hartje Apeldoorn. Maar hoe goed ken je deze diva met royale trekken
echt? LOO is een wervelende muziektheatervoorstelling waarin Marketingmanager Klamer en zijn assistente Alicia op zoek gaan naar de ziel
van Loo. Ze hebben grootse plannen met het paleis nu zij volledig vernieuwd, heringericht en verbouwd is. Maar Loo, gespeeld door sopraan
Laetitia Gerards (o.a. bekend van Wie is de Mol), is een eigenzinnige dame, die zich niet zomaar voor ieders karretje laat spannen. Althans dat
www.orpheus.nl/loo
Tijdens de schoolvoorstellingen wordt er een klein hapje en
een drankje geserveerd in plaats van diner.

Groep: VO bovenbouw
Data: 1 en 5 juli 2022
Tijd: 14:00 uur
ll

Tips van de programmeur
Voorstelling

Datum

Voorstelling

Datum

Igone de Jongh

18-2-2022

Slapstick

3-5-2022

Sven Figee (muziekgeschiedenis)

22-2-2022

Midzomernachtsdroom

5-7 mei 2022

The Ruggeds

4-3-2022

The Ashton Brothers

20-5-2022

Pip Utton (Engelsq)

16-3-2022

Van Houdini tot Copperfield

28-5-2022

Jakop Ahlbom Company

22-3-2022

De Speld

1-6-2022

Lisa Ostermann

22-3-2022

Volkstuin Complex

3-4 juni 2022

Glodi Lugungu

25-3-2022

The artists formerly known as Lama's Tafkal

Rolf Sanchez

1-4-2022

B-Boy*

6-4-2022

Mart Hillen

13-4-2022

Moord met een grote M**

21-4-2022

Meer info orpheus.nl/programma

LOO

schoolvoorstelling

10-11 juni 2022
1 en 5 juli 2022

*B-Boy voor scholen icm met workshop te boeken.
**Moord met een grote M - in overleg als schoolvoorstelling te boeken.

Workshops en Rondleidingen
Activiteit

Door

Prijs per klas*

Workshop Slagwerk en Ritme

Phion

Workshop Theatergrime

RT Schmink en Grime

Workshop Toneel

LOT Theater

Licht uit Spot aan!

Orpheus

Achter de schermen bij Orpheus

Orpheus

-

*Maximaal 30 ll, bij voorkeur 3 klassen op een dag

Heb je een speciaal verzoek of thema? We denken graag
mee met een workshop op maat.

Workshop Slagwerk en Ritme

Phion

Tijdens de actieve workshop Slagwerk en Ritme worden alle
klankkleuren die het orkest rijk is met slagwerkinstrumenten tot
leven gebracht.
In de workshop gaan de leerlingen aan de slag met ritme en
klankkleur, samenspelen en dirigeren, met bodypercussie,
boomwhackers, stoelen en tafels, stem en groot slagwerk:
grote trom, gong, vibrafoon en nog veel meer!
Docent Vera over de Workshop:

'Wat een ervaring voor veel leerlingen om zich te kunnen
uitleven in een workshop slagwerk. Talenten kwamen
bovendrijven. Op een erg leuke en speelse manier leerden de
leerlingen luisteren, kijken en doen, om zo te komen tot een
groot slagwerkorkest. De leerlingen van de Internationale
Schakelklas hebben genoten.'
Een leerling van het Candea College noemde de workshop:

'VET GENIAAL'

Groep: VO alle niveaus
Datum in overleg
Duur: 50 minuten

Workshop Theatergrime

RT Schmink en Grime

Tijdens de workshop Theatergrime maken de jongeren
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 VO alle niveaus
Datum in overleg
Duur: 1 uur
- per klas

Workshop Toneel

LOT Theater & Trainingen

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 Elza Lotte Diderik zijn
de leerlingen actief bezig. Bij deze workshop leer je de basis
van toneel waarbij ze bezig zijn met personage, emotie,
mimiek en zelfs kostuum.
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.

Groep VO, alle niveaus
Datum in overleg
Duur: 1,5 uur

Licht uit Spot aan!

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
Datum in overleg
Duur: 1,5 uur

Achter de schermen bij 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 VO, alle niveaus
Datum in overleg
Duur: 1 uur

Contact en reserveren
lgens z.s.m.
contact met u op. Voor vragen kunt u natuurlijk contact opnemen met Marij Wools, Programma coördinator educatie.
Klik hier voor het aanvraagformulier educatie
Goed om te weten
★ Voldoende begeleiding is wel zo prettig en de begeleidende
docenten en/of ouders mogen altijd kosteloos mee naar de
schoolvoorstelling.
★ Voor het educatie aanbod gelden geen Coronamaatregelen, we
★

★
★

★

★

Als er gesproken wordt over een klas dan gaan we uit van maximaal
30 leerlingen, bij een grotere groep graag in overleg.
Bij workshops en rondleidingen is het handig als we 3 groepen
achter elkaar kunnen plannen.
Een aantal voorstellingen hebben voorbereidend educatief materiaal
voor in de klas. Uiteraard wordt dit materiaal gedeeld bij het boeken
van de voorstelling.
Wij kunnen meedenken over een voorstelling of workshop op maat
of samen kijken wat er binnen jullie thema’s/projecten past.
Aanvragen graag minimaal 6 weken van te voren, groepsaanvragen
kunnen doorgaans wel last minute.

Marij Wools
Coördinator Educatie
marij.wools@orpheus.nl

