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In het staartje van seizoen 2015 / 2016 presen-
teren wij met trots het nieuwe Kwatta aanbod voor 
komend seizoen!

Kwatta trapt in het najaar van 2016 af met een Kwatta-
klas voor de bovenbouw: Ik zeg toch sorry. Onaange-
kondigd vallen twee acteurs de klas binnen. Onver-
wachts beleven de leerlingen een theatervoorstelling 
van begin tot eind. Verder gaat Kwatta weer op tournee 
met de Kwattatrailer waarin zij de voorstelling 
Sneeuwvlinders speelt.  En de prijswinnaar Dissus, 
verdwaal mee in de Odyssee komt terug in de 
grote zaal!
 
In het Kwattabonnement kun je zelf een keuze maken 
voor één of meerdere voorstellingen en krijg je van 
Kwatta een gratis workshop bij elke voorstelling! Het 
professionele Kwatta docententeam komt in de week na 
de voorstelling langs in de klas. Reflecteren en creëren 
zijn het uitgangspunt in de workshops en de werkvorm 
uiteraard theater.

Bovendien biedt het Kwattabonnement vele extra’s: 
Een kijkje achter de schermen in het 
Badhuis? Zelf een voorstelling maken in twee dagen? 
In het Kwattabonnement is veel mogelijk! 

Op de volgende pagina’s lees je meer over de 
voorstellingen en activiteiten. Achterin vind je het 
inschrijfformulier. Mocht je nog vragen hebben, dan 
horen wij dat graag via telefoonnummer 024 360 05 88 
of mail naar thekla@kwatta.info.

Vriendelijke groeten,

Cultuureducatie met Kwaliteit 
In de periode 2017 - 2020 is vanuit 

Het Rijk en de Provincies opnieuw geld 
beschikbaar vanuit de regeling 

Cultuureducatie Met Kwaliteit! Hierbij ligt 
de nadruk op het verdiepen van cultuur-
educatie op reeds deelnemende scholen 

en het vergroten van het aantal deelne-
mende scholen. Houd onze website 

in de gaten voor de verdere 
ontwikkelingen en 

mogelijkheden voor jouw 
school. www.kwatta.info

net dat beetje meer voor jou

Kwatta vindt haar relatie met scholen en docenten 
belangrijk en wil altijd net dat beetje extra doen 
voor de scholen in Nijmegen en omgeving. Daarom 
biedt zij al vanaf 2008 exclusief voor deze scholen 
het Kwattabonnement.  Met het Kwattabonnement 
ben je voor één seizoen Kwattabonnee en krijg je 
tegen een vriendelijke prijs toegang tot voorstellingen 
en educatieve activiteiten. Bij een voorstelling die je 
boekt via het Kwattabonnement, ontvang je 
bijbehorend educatiemateriaal en krijgen de 
leerlingen een workshop aangeboden in de klas.  



Speelperiode:  

17 okt t/m 27 nov 2016
.....................................................
 
Tekst en regie: Eran Ben-Michaël

In de nieuwe trailervoorstelling van Kwatta zien we twee 
vriendinnen van verschillende afkomst met één kolossaal 
probleem. Ze dragen het leed van de wereld op hun schou-
ders. Niet dat ze daar zelf om gevraagd hebben, nee, maar 
sinds hun geboorte kregen ze van hun ouders elke dag bij het 
ontbijt een pakketje met daarin een verwijt, onenigheid, of 
vooroordeel over de ander. Dus lopen ze nu met een rugzak 
vol verwijten groter dan henzelf door het leven.

Vastberaden zich te bevrijden van al het leed, spreken ze af 
om zichzelf en elkaar te verlossen van de striemende rugzak 
die met de dag zwaarder en ondragelijker wordt. Maar zo 
makkelijk is dat niet. Want hoe haal je een knoop uit een 
touw als die er al jaren in zit? En als je zo verschillend bent,
moet je elkaar dan wel willen helpen? Hebben hun ouders 
niet gewoon gelijk? Kunnen twee mensen die zo veel ver-
schillen wel vrienden zijn?

In deze voorstelling van theatermaker Eran Ben-Michaël, die 
zich bevindt op het snijvlak van toneel en stand up, nemen 
twee actrices hun eigen leven mee het toneel op. Hun achter-
grond en ervaringen vormen het verhaal waarin hun persoon-
lijke conflict een universele zeggingskracht krijgt.

In navolging van de George & Eran lossen Wereldvrede op 
trilogie gaan Kwatta en Eran Ben-Michael gezamenlijk een 
eerste stap zetten in een nieuw genre voor jeugdtheater. Een 
genre waarin toneel en stand up organisch samenkomen. 
Waarin grootse wereldproblemen met veel humor, vaart en 
fantasie terug worden gebracht tot persoonlijke, herkenbare 
en behapbare proporties.

Spel: Imke Smit, Naomi Reingoud
Compositie en muziek: Kay Krijnen
Leeftijd:   8+
Discipline: theater/receptief
Speelplek:  theatertrailer op schoolplein
Max. bezoekers: 60
Duur:  ca. 1 uur

Inclusief educatiepakket + workshop in de klas



“Ik zei toch sorry!” Zijn alle problemen de wereld 
uit op het moment dat je sorry zegt? Is zeggen dat 
het je spijt hetzelfde als spijt hebben? 

Waar er twee vechten, hebben er twee schuld. Maar 
wie heeft er gelijk? En... als jij gelijk hebt, dan ga 
je toch geen sorry zeggen?! 

Twee personages gaan de confrontatie aan met 
elkaar. Maar... is sorry zeggen genoeg?

Bij alle Kwattaklasvoorstellingen vallen acteurs onaan- 
gekondigd een klas binnen. Onverwachts beleven de 
leerlingen een theatervoorstelling van begin tot eind.

Speelperiode:  

26 sept t/m 25 nov 2016
.....................................................
 
Tekst: Simon Weeda
Regie: Josee Hussaarts
Spel: Michiel Bijmans en Joost Dekker
Leeftijd: Groep 7 & 8
Speelplek: Klaslokaal op school
Max. bezoekers: 1 klas
Duur: ca. 30 min.

Inclusief educatiepakket + workshop in de klas

Geweldig, kinderen keken even verbaasd, maar hadden al snel een en al 
aandacht voor het verhaal. Acteurs speelden vol overgave, kinderen hingen 
aan hun lippen
Basisschool Klein Heijendaal Nijmegen



Naar het gelijknamige boek van 
Simon van der Geest

Kwatta grote zaalvoorstelling

Speelperiode:  

26 feb t/m 4 apr 2017
.....................................................
 
Tekst: Simon van der Geest
Regie en bewerking: Josee Hussaarts
Compositie: Rogier Bosman
Spel: David van Uuden, David Schwarz, Rogier van 
Erkel, Jesse Mensah, Leendert de Ridder, Marieke van 
Leeuwen, Martin Snip en Wolter Weulink 
Muziek: ensemble van Het Gelders Orkest. 

Inclusief educatiepakket + workshop in de klas



kWatta extra’s
rondleiding badhuis groep 1 t/m 4
 
Hoe ziet een theater er van binnen uit, hoe zit dat met de lichten, de kleedkamers? Hoe is het om zelf eens op 
de vloer te staan in het spotlicht? In de rondleiding krijgen de leerlingen een kijkje achter de schermen in 
Kwatta’s huistheater Het Badhuis in Nijmegen. 
 
Duur:  1 uur
 
 
theaterkraker groep 5 en 6
 
Voor verschillende leeftijdsgroepen maakt Kwatta een theaterworkshop die ons lijf doet bewegen, maar ook 
onze hersens laat kraken. In de workshop werken we toe naar het maken van een korte scène. We praten over 
wat we mooi vinden en wat niet. Denken we daar allemaal hetzelfde over? Wanneer is iets echt? Is dat wat je 
om je heen ziet echt? Hoe weet je dat zeker? Is een droom of fantasie minder echt dan de werkelijkheid om je 
heen? Kortom, de Theaterkraker.
 
Duur:  1 uur
 
 
in tWee dagen een voorstelling maken met de klas
 
Zit er talent in de klas? Spelen ze graag de sterren van de hemel? Schrijf je klas dan zeker in voor deze bij-
zondere workshop in een echt Kwatta decor. In twee bijeenkomsten zet de klas onder begeleiding van Kwatta 
docenten een voorstelling in elkaar. Decor, kleding en nog veel meer wordt uit de kast getrokken om hier een 
onvergetelijke ervaring voor de leerlingen van te maken.
 
Duur: 4 uur (2 uur per dag)

acteur in de klas groep 7 en 8

Vraag een acteur het hemd van zijn lijf! Hoe speel je een rol, wat moet je daar allemaal voor doen? Is dat eng, 
voor een publiek spelen? In een half uur mag je al je vragen afvuren. Bereid deze vragen wel goed voor met 
je klasgenoten zodat je het maximale uit het bezoek kunt halen! Vooral heel handig als je binnenkort zelf het 
toneel op gaat voor je groep 8 musical / eindstuk…
 
Duur: 45 minuten

Is dat wat je om je 
heen ziet echt?



voor de
leerkracht
teamtraining reflecteren en creëren voor leerkrachten

Hoe implementeer je een theaterbezoek in het onderwijs. Hoe zorg je dat het deel wordt van een leerlijn 
cultuureducatie? In een praktisch ingerichte workshop ga je in op reflecteren met kinderen en maak je ook kennis 
met de basis aspecten van theatermaken met leerlingen. Met een kleine groep mensen (maximaal 15 deel-
nemers) werk je aan verschillende spelvormen en word je gaandeweg vaardig in het vak theater. Deze workshop 
is geschikt voor geïnteresseerden en zeker voor de leerkrachten die de schoolmusical voor hun rekening gaan 
nemen!
 
Duur:               6 uur totaal

Een inspirerende teamtraining 
waarin iedereen wordt warmgemaakt 
om drama een plek in het overvolle 

onderwijsaanbod te geven. 
Christoffelschool Gendringen



kWattavoorstellingen 
inclusief educatiepakket & gratis Workshop

Kwattatrailer   

Sneeuwvlinders 8+                                                               € 7,50 per leerling

periode:    november 2016
waar:          theatertrailer op schoolplein
duur:          ca. 60 minuten
 

o Groep 5    ………..    leerlingen                             

o Groep 6    ………..    leerlingen             

 
               
 

Kwattaklas 

Ik zeg toch sorry 10+                                                            € 6,00 per leerling
                                    
periode:    oktober en  november 2016
waar:          klaslokaal op school
duur:           ca. 30 minuten
 

o Groep 7    ………..    leerlingen                              

o Groep 8    ………..    leerlingen                              
 
 
 

Kwatta grote zaalvoorstelling  

Dissus, verdwaal mee in de odyssee 8+                         € 8,50 per leerling
 
periode:    7 maart en 4 april 2017
waar:          stadsschouwburg Nijmegen
duur:          ca. 1 uur en 45 minuten 
 

o Groep 5………..leerlingen                             

o Groep 6………..leerlingen             

o Groep 7………..leerlingen             

o Groep 8………..leerlingen

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................



kWatta extra’s

.....................................................................................................

Rondleiding Badhuis                                                           € 2,00 per leerling
 

o Groep 1    ………..    leerlingen                             

o Groep 2    ………..    leerlingen             

 

Theaterkraker                                                                 € 3,00 per leerling                                    
 

o Groep 5    ………..    leerlingen                              

o Groep 6    ………..    leerlingen                              
 
  
   

Acteur in de klas           € 2,00 per leerling

o Groep 7    ………..    leerlingen

o Groep 8    ………..    leerlingen

In 2 dagen een voorstelling maken met de klas         € 125,00 per klas

o Voor groep(en):    ………..

Teamtraining reflecteren en creëren                            € 60,00 per docent 
voor leerkrachten

o Aantal deelnemers:    ………..     (min. 8 en max. 15 deelnemers)

 

School:    ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..

Adres:     ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..

Contactpersoon:      ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…….

Telefoonnummer:    ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..…….

E-mailadres:    ………..………..………..………..………..………..………..………..………..………..………......

Je kunt dit inschrijfformulier sturen naar  

Kwatta, Antwoordnummer 2294, 6500 WC Nijmegen. Bewaar  een kopie voor je eigen overzicht.

Liever digitaal inschrijven? Neem contact op met Thekla Wildekamp via thekla@kwatta.info en ontvang een 

digitaal inschrijfformulier. 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

gegevens

o Groep 3    ………..    leerlingen             

o Groep 4    ………..    leerlingen


