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BESTE 
LEERKRACHT
Van Nijmegen tot Amsterdam en van Canada tot 
China: Kwatta reist met haar voorstellingen de hele 
wereld over! Maar elk avontuur begint hier in Nijme-
gen, in Kwatta’s theater Het Badhuis. Het gaat goed met 
Kwatta en we zijn ongelooflijk blij dat we vanaf 2017 
weer structureel gesubsidieerd worden en dat we onze 
plannen voor de komende jaren kunnen verwezen-
lijken. We zien u en uw leerlingen dan ook heel graag 
bij één van onze voorstelling komend seizoen. 
In Nijmegen natuurlijk!

We trappen in het najaar van 2017 af met een kleuter 
klassieker: Botje. Na acht jaar is deze succesvolle voor-
stelling terug! Met kerst introduceren we De Familie 
van Nielie. Het eerste deel van een spannend familie-
avontuur dat bezoekers vier jaar lang op de voet kun-
nen volgen. Ten slotte komen we in het voorjaar van 
2018 terug met de Kwattaklasvoorstelling Ik zeg toch 
sorry, speciaal voor groep 7 en 8.

In het kwattabonnement kunt u kiezen voor één of meer 
van deze voorstellingen en daar krijgt een gratis work-
shop bij.  De workshops vinden plaats op school in de 
week na het voorstellingsbezoek. 

Daarnaast zijn er nog de Kwatta extra’s! Misschien 
willen de leerlingen bijvoorbeeld een kijkje achter

de schermen nemen in het Badhuis? Of barsten uw  
leerlingen van talent en willen ze in twee dagen een 
voorstelling in het Badhuis maken? En wat dacht u er-
van om zelf alle ins en outs van theater maken te 
ervaren, samen met uw collega’s? Het is allemaal 
mogelijk in het Kwattabonnement! Exclusief voor 
de scholen in Nijmegen en omgeving. 

Bekijk snel de 9e editie van het Kwattabonnement!

Voor vragen en meer informatie kunt u contact opne-
men met Kwatta via 024 360 05 88 of door een mail te 
sturen naar thekla@kwatta.info. 

Tot Kwatta! 

Met vriendelijke groet,

KWATTABONNEMENT NET DAT BEETJE MEER VOOR NIJMEGEN EN OMSTREKEN
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 bent u voor één seizoen Kwattabonnee en krijgt u tegen een prettige prijs toegang tot 
voorstellingen en educatieve activiteiten. Bij een voorstelling die u boekt via het Kwattabonnement, ontvangt u 
bijbehorend educatiemateriaal en krijgen de leerlingen een workshop aangeboden in de klas.  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



BOTJE
Kleine zaalvoorstelling

4+
REPRISE
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In het huis van mevrouw Botje gaat alles op zijn Botjes. De 
stofzuiger slaapt iedere ochtend uit, de wasmachine heeft 
altijd honger en de luie stoel doet precies waar hij zelf zin 
in heeft. 

Op een dag staat er een broek voor de 
deur, of nee, het is een meneer in een 
broek. Hij komt voor de telefoon. De 
meneer in een broek trekt aan draden en 
haalt alles uit de knoop. 

Maar in het huis van mevrouw Botje wil er helemaal niets 
uit de knoop. De telefoon, de wasmachine en de luie stoel 
komen in actie. Alleen de jurk van mevrouw Botje vindt de 
broek wel aardig. Samen zorgen ze voor een bijzondere 
ontknoping. 

Botje is een voorstelling vol vreemde knopen en losse 
eindjes. Maar ook in een wereld op zijn kop, komt alles op 
zijn pootjes terecht. 

Reacties uit de pers: 

Hussaarts strooit op geestige manier met clichés en 
schalkse accenten die behalve voor de kleintjes ook leuk 
zijn voor de volwassen kijker. Botje getuigt van een intelli-
gent soort absurdisme dat op lichtheid vaart.  
de Volkskrant

Botje van theatergroep Kwatta is een aangename lichtge-
wicht voorstelling voor kinderen vanaf vier jaar. Die kijken 
met open mond naar de fantasiewereld van mevrouw Botje 
en de meneer met de lichtblauwe broek.  
NRC Handelsblad

 

29 SEPT T/M 23 NOV 2017
Speelperiode

Groepen: 1 en 2 (combinatie 2/3 ook mogelijk)
Waar: Theater het  Badhuis 
Duur: ca. 60 minuten

Tekst en regie: Josee Hussaarts
Spel: Sophie Schut en Hans Thissen
Decor: Jacqueline van Eeden

Inclusief basiseducatie en workshop

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

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

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

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

REPRISE

4+



DE FAMILIE
Muziektheater in de grote zaal

15 DECEMBER 2017 T/M 
4 MAART 2018
....................................................

VAN      NIELIE

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

Op avontuur met een nieuwe familie? Daar is ie: de Familie 
van Nielie! Een splinternieuwe familie, met een nieuwe 
vader, een nieuwe moeder, een nieuw broertje, een nieuwe 
zus, een nieuwe oma, een oude hond, een nieuw varken, 
kortom de Familie van Nielie, die almaar groter en groter 
wordt.    

Waar woont zo’n nieuwe familie? In een droomhuis dat ze 
zelf bouwen, waar van alles uit de kast komt, waar je kwijt 
kunt raken en op kunt duiken. Waar er plek is voor ieder-
een.

Maar eerst gaat de Familie van Nielie op huwelijksreis. 
Naar Siberië natuurlijk, daar zijn beren en ijskoude step-
pen. Of naar Venetië, daar wonen duizend katten en daar is 
het carnaval! 

15 DEC 2017 T/M 4 MAART 2017

Speelperiode

Groepen: 3, 4, 5 en 6
Waar: Schouwburg Nijmegen
Duur: ca. 100 minuten

Tekst en regie: Josee Hussaarts 
Dramaturgie: Cecile Brommer
Componist: Rogier Bosman
Spel: Gustav Borreman, Joost Dekker, Suzanne Heijdra, 
Korneel de Francq, Marieke van Leeuwen, Roben 
Mitchell, Jade Olieberg, Lieneke Le Roux, Lena Stallinga 
Musici: NJO 
Decor & kostuums: Barbara Kroon
Poppen: Siem van Leeuwen

Inclusief basiseducatie en workshop
....................................................

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

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

In de Familie van Nielie is alles mogelijk. 
Maar wat als er iets misgaat? 

Als dochter Pam verdwijnt, de katten-
maffia opduikt, de filosoof zijn hoofd 
door een raam steekt, en er tussen al 
dat nieuwe soms iets ouds en verdrietigs 
oppiept. Dan barst de Familie van Nielie 
van liefde soms bijna uit elkaar.

De Familie van Nielie is het eerste deel van een 
spannend familie-avontuur dat je vier jaar lang op de voet 
kunt volgen. Bomvol liedjes, live muziek en poppen, in een 
wereld vol bouwstenen. 

De familie van Nielie is een  familievoorstelling voor 
iedereen vanaf 6 jaar.

BARST 
VAN 

LIEFDE

6+



IK ZEG TOCH
Kwattaklasvoorstelling

14 MRT T/M 1 JUNI 2018

Speelperiode

Groepen: 7 en 8
Waar: Klaslokaal op school
Duur: ca. 30 minuten 

Tekst: Simon Weeda 
Regie: Josee Hussaarts
Spel: Joost Dekker en  Michiel Bijmans

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

“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.  

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

Reacties scholen:

Erg pakkend, de lading dekkend en aansluitend bij de 
belevingswereld van de leerlingen.

Bijzonder. Je bent een beetje medeplichtig aan de  
‘overval’. Tegelijkertijd ook buitenstaander.

SORRY!
......................................................

10+



KWATTA EXTRA’S

Is dat wat je om je 
heen ziet echt?

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 de spotlight? 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 
bijzondere 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



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. Onder professionele begeleiding werk je aan verschil-
lende spelvormen en word je gaandeweg vaardig in het vak theater. Deze workshop is geschikt voor alle 
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 & WORKSHOP
.........................................................................................................

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

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

Kleine zaalvoorstelling  4+

BOTJE                                                              € 7,50 PER LEERLING

Periode:   29 sept t/m 23 nov 2017
Waar:   Theater het Badhuis  
Duur:   ca. 60 minuten 

o Groep 1    ………..    leerlingen                             

o Groep 2    ………..    leerlingen             

o Groep 3    ………..    leerlingen             

                
 Muziektheatervoorstelling in de grote zaal 6+ 

DE FAMILIE VAN NIELIE BARST VAN LIEFDE     € 8,50 PER LEERLING
 
Periode   15 december 2017
Waar:   Schouwburg Nijmegen  
Duur:  100 minuten

o Groep 3………..leerlingen                             

o Groep 4………..leerlingen             

o Groep 5………..leerlingen             

o Groep 6………..leerlingen

Kwattaklas 10+

IK ZEG TOCH SORRY         € 6,00 PER LEERLING
                                    
Periode:   14 mrt t/m 1 juni 2018
Waar:  Klaslokaal op school 
Duur:  ca. 30 minuten

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 TWEE DAGEN EEN VOORSTELLING MAKEN MET DE KLAS  € 125,00 PER KLAS

o Voor groep(en):    ………..

TEAMTRAINING REFLECTEREN EN CREËREN  
VOOR LEERKRACHTEN       € 60,00 PER DOCENT 

o Aantal deelnemers:    ………..     (min. 8 en max. 25 deelnemers)

 

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

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

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

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

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

Je kunt het inschrijfformulier sturen naar Kwatta, Antwoordnummer 2294, 6500 WC Nijmegen of per e-mail sturen 
naar thekla@kwatta.info.  

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

GEGEVENS

o Groep 3    ………..    leerlingen             

o Groep 4    ………..    leerlingen

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

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

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

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


