Educatie
Aanbod scholen VO
seizoen
19 20

Voorwoord
Musis en Stadstheater biedt het onderwijs
voor het seizoen 2019 -2020 weer een zeer
gevarieerde selectie van (school)voorstellingen en concerten.
In deze digitale brochure brengen we
voorstellingen onder de aandacht die
wij speciaal geschikt achten voor jongeren. Bovendien sluit de selectie aan bij
verschillende vakken als geschiedenis,mens en maatschappij, klassieke talen,
CKV, drama, muziek en Engels.
Om u richting te geven hebben we de
voorstellingen en concerten ondergebracht in rubrieken en vermelden we
voor welke onderwijsniveaus ze geschikt
zijn. Bij een groot deel van het aanbod
is ondersteunend educatief materiaal
ontwikkeld door de gezelschappen.

Omdat wij het belangrijk vinden dat leerlingen in aanraking komen met theater
kunt u samen met hen voor een speciaal
tarief van € 10,00 of € 12,50 naar de
meeste geselecteerde (school)voorstellingen. Het aantal plaatsen is voor deze
prijs beperkt. Dit geldt ook voor de selectie concerten in Musis die bezocht kunnen
worden voor € 15,00. We verwachten
1 begeleider per 10 leerlingen. Voor de
begeleider rekenen we alleen de horecatoeslag van € 5,50.
Uiteraard kunt u ook kiezen uit de rest
van ons aanbod. Daarvoor verwijzen we
graag naar onze website musisenstadstheater.nl
Naast het bezoeken van voorstellingen/
concerten kunt u bij ons ook rondleidingen of workshops boeken.

De rubrieken zijn:
Klassiekers Literatuur
Young & Urban Aansluitend op de
belevingswereld van jongeren

Wilt u persoonlijk advies of extra toelichting? Laat het ons vooral weten door
te bellen naar 026-3720717 of een mail
te sturen naar educatie@musisenstadstheater.nl Een bezoek op uw school kan
natuurlijk ook!

Crossovers Multidisciplinaire voorstellingen
Buitengewoon Arnhems Aanbod van
Arnhemse topgezelschappen

Wij hopen u en uw leerlingen dit seizoen
te ontmoeten in ons theater en/of
concertgebouw!

Hartelijke groeten,
Namens alle medewerkers van
Musis & Stadstheater Arnhem
Rosalinde Hauwert
Coördinator Educatie

KLASSIEKERS

27 februari

27 maart

zaterdag 20:15 uur

donderdag 20:15 uur

vrijdag 20:30 uur

THEATEREXPEDITIE

TONEEL

TONEEL

TONEEL

CLASSIC TOUR

VALENTIJN DHAENENS /
KVS & SKAGEN (BE)

OTHELLO

PIP UTTON (UK)

Het Nationale Theater

Einstein

Dé Shakespeare-hit uit 2018 is terug, nu in de grote
zaal! In haar eerste regie bij Het Nationale Theater
maakte Daria Bukvić een eigenzinnige bewerking
van Shakespeares Othello. Confronterend, brutaal en met een vleugje humor. Generaal Othello
benoemt Cassio tot zijn luitenant en passeert daarmee zijn trouwe rechterhand Jago. Jago’s wraak is
allesverzengend. Hij prent Othello in het hoofd dat
zijn kersverse echtgenote Desdemona hem ontrouw
is. In Bukvić’ versie staat racisme centraal. Want
wat betekent het om de enige zwarte man in een
witte wereld te zijn? Gunt die witte wereld hem zijn
succes? Een spannende voorstelling waarin wordt
gespeeld op het scherpst van de snede.

We zijn verheugd dat Pip Utton ook dit seizoen
weer in onze kleine zaal staat. Deze Britse
meesteracteur is als geen ander in staat om
bijzondere, historische figuren tot leven te wekken
op het toneel. Hij transformeert in fascinerende
persoonlijkheden, grijpt je bij de keel en laat je
gedurende de voorstelling niet meer los. Na Adolf
Hitler, Winston Churchill, Margaret Thatcher en
Charlie Chaplin komt Utton met een geheel nieuwe
performance als Albert Einstein.
Albert Einstein (1879 – 1955) was een Duits-ZwitsersAmerikaanse theoretisch natuurkundige van joodse
afkomst. Deze winnaar van de Nobelprijs is het
bekendst geworden door zijn relativiteitstheorie.
In het dagelijks leven is de naam Einstein
synoniem geworden met grote intelligentie.
Pip Utton kruipt magistraal in de huid van dit genie
met de warrige haardos.

YOUNG & URBAN

26 oktober

CONCERTEN

BUITENGEWOON ARNHEMS

CROSSOVERS

Drie spannende Griekse
tragedies en een quiz!

De Classic Tour is een verrassend theateravontuur met een interactieve backstage rondleiding,
drie spannende Griekse tragedies en een quiz.
Een aanrader voor brugklassers en voor iedereen
die van oersterke verhalen houdt.
Je leert over het theater van nu; van het stookhok
in de kelder tot de kostuumrekken op zolder,
van kleedkamers tot regiecabine. Je leert over
het ontstaan van het theater en maakt kennis met
Sophocles, Euripides en Aeschylos en hun spannende verhalen uit Medea, Oresteia en Antigone.
En je mag meedoen. Je wordt gevraagd je mond
te houden over de plannen van een moordenares, in de huid te kruipen van het laffe zusje van
Antigone en je bent onderdeel van een volksstemming en wat hebben die oude verhalen met jou te
maken? Aan het eind van de Tour speel je mee in
de CLASSIC QUIZ.

Onbezongen
Waarom kan dezelfde speech in de politiek
worden gehouden door zowel de winnaar als
de verliezer? In deze voorstelling met sterke,
herkenbare teksten en prachtig acteerwerk komen
vele politici samen in één persoon.
Waarom hebben leiders zo’n drang naar macht
in een democratie? In Onbezongen komen niet
de onbeholpen politicus van Yes, Minister of het
eenzame kwaadaardige genie van House of
Cards aan bod. De nadruk ligt juist op de manier
waarop in onze wereld met macht omgesprongen
wordt en de veelal irrationele redenen voor
honger naar macht.
Met zijn verleden als partijwoordvoerder,
kabinetslid en speechwriter kent Vincent Stuer
de weefsels van de politiek door en door.
Ook bestudeert Stuer al decennia lang politieke
geschiedenissen en biografieën obsessief, en heeft
daardoor een enorme hoeveelheid aan anekdotes
en citaten.

‘Daria Bukvić gaat met lef en brutaliteit deze
klassieke Shakespeare te lijf. Haar Othello is
gewaagd, bij vlagen meeslepend en naar het
einde toe verpletterend.’ – Volkskrant ★★★★
‘Fris, spannend, diepgaand en poëtisch in tekst,
spel en vormgeving.

®	Engels gesproken

‘Geloofwaardig, doorleefd en gelaagd portret van
de machtshongerige mens.’ – De Morgen ★★★★

®	Klassieke talen, Drama, Mens & Maatschappij
BRUGKLAS, ALLE NIVEAUS

€ 12,50

® Geschiedenis, Mens & Maatschappij, Debat
BOVENBOUW HAVO/VWO

€ 12,50

® Engels, Geschiedenis, Exacte vakken

® Engels, Mens & Maatschappij, CKV,
Geschiedenis

BOVENBOUW HAVO/VWO

€ 12,50

BOVENBOUW HAVO/VWO

€ 12,50

KLASSIEKERS

30 sep + 01/02 okt
maandag + dinsdag/woensdag 10:30 en 13:30 uur

16 april
donderdag 20:15 uur

MUZIEK & THEATER

TONEEL

MUZIEK & THEATER

TONEELGROEP
MAASTRICHT

HET ZUIDELIJK TONEEL

ORKATER

Marx

FABEL

Jeroen van Koningsbrugge speelt de hoofdrol in
The Great Gatsby, een nieuwe vertaling van Jibbe
Willems naar de wereldberoemde en vaak verfilmde roman van de Amerikaanse auteur F. Scott
Fitzgerald. In een regie van Servé Hermans zien
we hoe Jay Gatsby zijn leven bij elkaar liegt om
succesvoller, rijker en mooier te lijken voor zijn
onbereikbare ware liefde. In een spectaculaire,
muzikale droomwereld blijkt dat er een grens is
aan de maakbaarheid van het leven.
Jay Gatsby is een rijke en mysterieuze veteraan
uit de Eerste Wereldoorlog. Hij heeft zich een weg
gebaand naar de bovenlaag van de bevolking.
Zijn landgoed zindert van de jonge mensen die
drinken en dansen. Maar Gatsby, jong, knap en
verschrikkelijk rijk, gaat gebukt onder zijn verlangen naar de onbereikbare Daisy Buchanan. Stap
voor stap ontvouwt zich de ontmaskering van de
charismatische en moderne antiheld Gatsby.
Jeroen van Koningsbrugge is veelzijdig: acteur,
cabaretier, zanger, regisseur en presentator.

Geen filosoof heeft een grotere stempel op de
wereldgeschiedenis gedrukt dan Karl Marx, die
geldt als de belangrijkste denker van het socialisme en communisme. Niettemin waren op zijn
begrafenis maar zeven mensen aanwezig. Geen
van zijn publicaties kreeg tijdens zijn leven veel
erkenning. Een leven dat werd geteisterd door
ziekte, armoede en conflicten, maar dat ook veel
engagement en liefde kende. Frank Lammers
kruipt in de huid van de Duitse denker en filosoof.
In deze theatermonoloog kijkt Marx met de ogen
van nu terug op zijn erfenis. In tijden van onbehagen, onzekerheid en groeiende ongelijkheid is de
theatermonoloog Marx een confronterend, kritisch
en gloedvol pleidooi voor vrijheid en menselijke
waardigheid, voor denkers en doeners.
Piet Menu, artistiek directeur van Het Zuidelijk
Toneel: ‘Stefaan Van Brabandt is de man om ons
een filosofische spiegel voor te houden waarin
heden, verleden en toekomst samenvloeien.
Theater dat uitnodigt tot denken.’

Een kleurrijk en muzikaal epos. Waarin de gruwel
en romantiek van de dierenfabel tot leven komen.
Waarin de vos en de kraai vechten om de kaas
terwijl de leeuw op zijn troon zit. Waarin de krekel
musiceert, de mier hem terechtwijst en de olifant
hen beiden vertrapt. Het stomme dier spreekt tot
de mens van alle tijden, op ieder continent.
Orkater exploreert zowel muzikaal als beeldend
het gegeven van ‘de variatie’ en cirkelt om de
fabel als een havik om zijn prooi. Want hoe vaker
de fabel herhaald wordt, hoe meer waarheid hij
lijkt te bevatten.

® Engels, Mens & Maatschappij, CKV

® Filosofie, CKV

® CKV, Geschiedenis, Nederlands en Muziek

YOUNG & URBAN

KLASSIEKERS

15 april
woensdag 20:15 uur

CONCERTEN

BUITENGEWOON ARNHEMS

CROSSOVERS

The Great Gatsby

BOVENBOUW HAVO/VWO

€ 12,50

BOVENBOUW HAVO/VWO

€ 12,50

BOVENBOUW MAVO/HAVO/VWO

€ 10,00

KLASSIEKERS

08 april
woensdag 20:15 uur

KLASSIEKERS

25 oktober

13 november

16 november

30 november

vrijdag 19:30 uur

woensdag 20:30 uur

zaterdag 20:15 uur

zaterdag 20:15 uur

DANS

TONEEL

TONEEL

MUSICAL & SHOW

HET NATIONALE
THEATER

ZEP

THE RUGGEDS

155

Habib

Between Us

Motors

Een vrouw moet maagd zijn voor het huwelijk,
ze moet een hoofddoek dragen, ze moet puur zijn,
mannen mogen haar niet bekeken hebben.
En...
ze mag me niet pijpen.
Als zij dat eerst,
en dan met diezelfde mond
straks mijn kinderen gaat kussen.

Je hebt familie en je hebt vrienden. Maar wat als
je vrienden je familie zijn? De jongens van breakdancecrew The Ruggeds kennen elkaar sinds hun
tienerjaren. Met elkaar groeiden ze op en werden
ze hun eigen versie van een familie. Niet samengebracht door DNA, maar door ervaringen. Iedere
familie is uniek en zo ook The Ruggeds. In Between
Us ben je welkom in hun huis, om te vinden wat
hun drijft. Probeer de banden te ontrafelen die hen
verbinden. Wat maakt hen een familie? Hoe diep
gaan hun verbindingen?
Kom een kijkje nemen in de keuken van The
Ruggeds, terwijl ze je meenemen in hun belevingswereld. Met een mix van muziek, acrobatiek,
humor en dans is het altijd feest.
Between Us is de tweede grote zaal theatervoorstelling van The Ruggeds. In 2017 toerde de
succesvolle theatervoorstelling Adrenaline langs de
Nederlandse theaters. Ook speelde The Ruggeds
korte stukken uit deze spectaculaire show met veel
succes in Londen, New York, Denver, Toronto en
San Francisco.

Is dit nou een theatervoorstelling, een dansshow of
iets met motoren op het podium? Of gaat het om
een groep vrienden die alles altijd samendoen,
en stiekem ook nog een eigen identiteit hebben?
Dikke boeie eigenlijk, want als je maar hard
genoeg gas geeft, hoort niemand je huilen in je
helm.
Nadat 155 (eenvijfvijf) met breakdance-concert
LIJF de festivals, poppodia en de Parade overrompelden met een show die het midden hield tussen
een theatervoorstelling, clubavond en concert,
zijn de mannen met Motors terug op het theaterpodium. Ze combineren hun twee grote liefdes:
motoren en dans.

CONCERTEN

BUITENGEWOON ARNHEMS

CROSSOVERS

Heidi Pippi Sissi
Ronnie Barbie

Sharing is caring! Wat is de invloed van sociale
media en influencers? Een voorstelling over oude
en nieuwe kinderhelden en de zoektocht naar
rolmodellen. Want wat zou er gebeuren als Heidi
op Instagram zou zitten?
Het zou heerlijk zijn als je elke dag opnieuw kunt
bepalen wie je bent. Van een prinses tot een
rapper. Wat als je van prinses Sissi houdt en er
totaal anders uitziet? Of speel je als jongen liever
Barbie dan Ken?
Koningin Máxima voert wifi-loze dagen in voor
haar dochters. Ouders worstelen wereldwijd met
het on- en offline gedrag van hun kroost. Kinderen
experimenteren met hun identiteit op het internet.
Waar is eigenlijk de meeste ruimte voor fantasie?
Wat is jezelf zijn?
Moderne helden als Famke Louise, Lil’ Kleine
en Ronnie Flex worden massaal door kinderen
gevolgd, gedeeld en geliket op Instagram.
De beroemde boekenheldin Heidi uit de
Oostenrijkse bergen staat daar als rolmodel met
haar eenvoudige leven samen met haar opa,
Klara en Peter en de geiten recht tegenover.
Hoe overleeft ze op die berg zonder wifi?

® Mens & Maatschappij, Social Media,
Kunst en cultuur
ONDERBOUW, ALLE NIVEAUS

€ 12,50

Habib is een openhartige truth or dare over liefde,
seks en relaties.
De Marokkaanse Said en Turkse Evrim dagen
elkaar uit om te vertellen over hun eigen ervaringen. Allebei vechten ze met hun houding ten
opzichte van familie en traditie. In een snelle
opeenvolging van spel en muziek worden we
meegenomen naar hun verleden. Fictie en realiteit
draaien om elkaar heen in een fysieke voorstelling
vol humor, spitse taal, dans en muziek.

‘... de Jiskefet onder de urbandansgezelschappen’,
schreef de Volkskrant. En de Theaterkrant: ‘De knipoog naar zowel urban dance als de motorscene is
moddervet, met daaronder thema’s als individuele
en groepsidentiteit, seksualiteit en machogedrag.
De beheersing van de motoren, hoe klein die ook
zijn, is daarbij indrukwekkend.’
155 ontving de Prijs van de Nederlandse
Dansdagen Jong Publiek 2018.

® Mens & Maatschappij, Drama
14+ ALLE NIVEAUS

€ 10,00

® Kunst en cultuur, Dans, CKV
ONDER EN BOVENBOUW, ALLE NIVEAUS

€ 15,00

®	Deze voorstelling bevat stroboscopische
effecten
® Kunst en cultuur, Dans, CKV
14+ ALLE NIVEAUS

€ 10,00

YOUNG & URBAN

YOUNG & URBAN

SCHOOLVOORSTELLING 14.00 UUR

TONEEL

MUSICAL & SHOW

BLACKMAN&BLOKLAND

BRUGKLAS
DE MUSICAL

YOUNG & URBAN

KLASSIEKERS

25 maart
woensdag 19:30 uur

Wij gaan het hebben over haar

CONCERTEN

BUITENGEWOON ARNHEMS

CROSSOVERS

Morssinkhof Terra Theaterproducties
Wij gaan het hebben over haar. Wij gaan het hebben over jou en mij en iedereen.
Wij willen het hebben over haar dat is gevlochten,
gekamd, gestyled, gepresst, gekwetst, gestraight,
gevreesd, ongeremd, onderdrukt, bevrijd, gewassen,
ongedwongen. Wij zijn allemaal ons eigen haar.
Het nieuwe theaterduo Blackman&Blokland geeft
uitleg aan de termen ‘goed haar’ en ‘slecht haar’.
Iedereen worstelt met haar en sommige mensen
hebben een bijzondere geschiedenis met hun
haar. Een vrolijke en serieuze voorstelling met spoken word, stand-up, zang en theater gecombineerd
met een flinke dosis humor. Geknipt voor echt
iedereen vanaf 12 jaar.

® Mens & maatschappij, Muziek, Drama
ONDERBOUW, ALLE NIVEAUS

€ 12,50

Brugklas, de populairste serie van de Nederlandse
tv, komt naar het theater met een eigen musical!
Alles wat er gebeurt in het eerste jaar van de
middelbare school kun je nu van nóg dichterbij
meemaken in Brugklas de Musical.
Een hiphop over Willem van Oranje! Max vindt dat
een vet idee, lekker out of the box. Dan wil Emma
de hoofdrol spelen, want waarom zouden helden
alleen mannen kunnen zijn? En wie bepaalt dat
eigenlijk, hoe mannen en vrouwen zich gedragen?
Brugklas de Musical is voor iedereen herkenbaar:
een zoektocht naar wie je bent, in de belangrijkste
periode van je leven.
Brugklas is bekend van NPO Zapp. In de musical
zijn Max (Niek Roozen), Selma (May Hollerman),
Emma (Belle Zimmerman), Jamie (Claire
Veldkamp) en een compleet nieuwe Brugklasser
te zien.

®M
 uziek, Drama, Mens & Maatschappij
BRUGKLAS

€ 14,50

YOUNG & URBAN

12 februari
woensdag 20:30 uur

KLASSIEKERS
YOUNG & URBAN

27 november

17 januari

22 januari

11 maart

woensdag 20:15 uur

vrijdag 20:15 uur

woensdag 20:30 uur

woensdag 20:15 uur

DANS

TONEEL

MUZIEK & THEATER

OPERA

PANAMA PICTURES

NOORD NEDERLANDS
TONEEL

ORKATERCOLLECTIEF
SIR DUKE

OPERA2DAY

Dear Winnie,

Guilty until proven

BUITENGEWOON ARNHEMS
CONCERTEN

Acrobatiek en live muziek maken de dansvoorstellingen van Panama Pictures stoer en toegankelijk.
Each time we fall, a city rises gaat over de feilbaarheid van de mens. Het laat zien dat wanneer
niets zeker is, alles mogelijk wordt. Struikelend,
vallend en vliegend zoeken de performers naar
houvast. In een imposant decor – dat schuine
vlaktes combineert met schuilplekken hoog in de
lucht – geven de performers zich over aan een
wereld die op losse schroeven lijkt te staan. Terwijl
alles uit evenwicht dreigt te raken, openbaren
zich nieuwe, positieve perspectieven. De live zang
ondersteunt, ontregelt en troost.

Over de aanstekelijke kracht van uitzonderlijke
vrouwen, in het spoor van Winnie Mandela.
Hoe is het om vrouw, zwart en activist te zijn?
Wanneer kom je in opstand? Wanneer offer je
je persoonlijkheid op voor een groter verhaal?
KVS-gezichten Junior Mthombeni, Fikry El Azzouzi
en Cesar Janssens verbinden de verhalen van
negen actrices, zangeressen en performers uit de
Afrikaanse diaspora met dat van Winnie Mandela.
Zo worden kleine menselijke verhalen verweven
met een groot verhaal uit onze geschiedenis.
Een voorstelling met veel muziek vol kracht, hoop
en strijdlustigheid. Voor regisseur en zoon van
een ANC-strijder Junior Mthombeni staat Winnie
Mandela symbool voor een progressieve kracht
binnen het door apartheid verdeelde Zuid-Afrika

Wie bepaalt wanneer iemand schuldig is?
De publieke opinie, de media, de rechter of laat je
je leiden door je eigen perspectief? En wat maakt
schuldig, de trekker overhalen of de kogels laten
slingeren?
In Guilty until proven confronteert Orkater/Sir Duke
met bewuste en onbewuste vooroordelen en verwachtingspatronen. Het muziektheatercollectief
maakt een eigentijdse whodunnit, geïnspireerd op
de klassieker Murder on the Oriënt Express van
Agatha Christie.
Sir Duke wil haar publiek verrassen met verfrissende
verhalen, klanken en perspectieven. De suspense
wordt opgevoerd door vervreemdende sounds�
capes, waarin Boom Bap en film noir elkaar
ontmoeten. De rijke sound van pop, soul, hip hop en
funk klinkt door in de nieuwe composities. Orkater/
Sir Duke pint u vast op uw stoel in een beeldende
voorstelling waarin rewind, fast forward en skip
intro het tempo bepalen.
regie: Nita Kersten
concept en tekst: Orkater/Sir Duke
spel en muziek: Francesca Pichel, Dionne Verwey,
Gery Mendes, Abdelkarim el Baz e.a.
muzikale leiding: Gery Mendes
choreografie: Dionne Verwey

® Mens & Maatschappij, CKV, Drama, Muziek
ONDER EN BOVENBOUW, ALLE NIVEAUS

€ 12,50

® E ngels, CKV, Muziek, Drama, Geschiedenis,
Mens & Maatschappij
BOVENBOUW HAVO/VWO

€ 10,00

® Kunst algemeen, CKV, Muziek
BOVENBOUW ALLE NIVEAUS

€ 12,50

Opera Melancholica

OPERA2DAY en het New European Ensemble
verwelkomen u in het anatomisch theater van de
psyche. Hier worden schedels gelicht. Via filmische
minimal music van componist Philip Glass en een
verhaal van ‘Master of the Macabre’ Edgar Allan
Poe, ervaart u fantastische visioenen en huiveringwekkende wanen live in het theater. Die worden
mede tot leven gebracht met een choreografie
van Scapino Ballet Rotterdam. Centraal staat de
Nederlandse première van Glass’ meeslepende
‘Opera in Two Acts’ The Fall of the House of Usher
met een libretto van Arthur Yorinks naar Poe.
Het werk geeft een portret van de melancholicus
‘pur sang’ Roderick Usher en zijn tweelingzus
Madeline, die in deze productie wordt vertolkt
door een sopraan én een danseres. We dompelen
u onder in Ushers melancholie en nemen u aan
de hand daarvan mee langs alle regionen van de
menselijke geest: Opera Melancholica.
Melancholie is ons mensen eigen. We zijn in staat
om te kijken naar ons bestaan en beseffen onze
sterfelijkheid. We koesteren lucide dromen over
een betere wereld en over een leven voorbij de
dood. Overweldigende vergezichten. Maar voor
die idealen betalen we een prijs: de angst en de
weemoed als we weer zijn teruggeworpen in de
harde realiteit. Als we die terugweg nog kunnen
vinden…
® CKV, Muziek, Engels, Nederlands, Filosofie
BOVENBOUW VWO

€ 5,00
(tarief alleen in combinatie bij afname educatieproject)

CROSSOVERS

CROSSOVERS

Each time we fall, a city rises

27/28 september

01/06/07/08 februari

11 april

vrijdag en zaterdag 20:15 uur

zaterdag, donderdag t/m zaterdag 20:15 uur

zaterdag 20:30 uur

75 JAAR VRIJHEID

75 JAAR VRIJHEID

KLASSIEK

DANS

TONEEL

DANS

TOUCHSTONES I.S.M.
ORKEST DE EREPRIJS EN
MUSIS & STADSTHEATER

INTRODANS

TONEELGROEP
OOSTPOOL

JENS VAN DAELE |
BURNING BRIDGES

What’s in a fairy tale? – De Rattenvanger

NachtHexen IV: Battre

Sarah Moermans en Joachim Robbrecht doen aan
upcycling van oeroude verhalen en geven in de
theaterreeks What’s in a Fairytale?! achterhaalde
sprookjes een tweede leven met een grotere
maatschappelijke waarde. Na Robin Hood (2018)
en Bambi (2019) is het nu tijd voor een explosieve
remake van De Rattenvanger: een voorstelling over
kinderen. Of eigenlijk: over de kinderen van een
ander. Een anti-sprookje voor volwassenen.
Een pijnlijk herkenbaar verhaal over kinderen die
geleerd hebben dat zíj het middelpunt van de
wereld zijn, over een bizarre kinderkidnap en de
vraag of kinderen soms niet beter af zijn zonder al
die opvoedmethodes. Maatschappijsatire in zijn
meest zuivere vorm.

Onder het motto ‘verhalen over sterke vrouwen
in straffe tijden’ richt het Arnhemse gezelschap
Jens van Daele | Burning Bridges zich op een
cyclus waarin de Russische nachthexen (een
groep vrouwelijke verzetsheldinnen in de Tweede
Wereldoorlog) als overkoepelend geheel de basis
vormen. Moed, doorzettingsvermogen, mededogen
en spijt vormen hierin de leidraad. Van Daele en
zijn dansers werken nauw samen bij het ontwikkelen van de choreografie.
NachtHexen IV: Battre is een energiek, krachtig, theatraal, maar ook verstillend dansconcert
met indringende live muziek. De voorstelling zal
behalve dansliefhebbers, zeker ook muziek- en theaterliefhebbers aanspreken.

YOUNG & URBAN

KLASSIEKERS

10/11 september
dinsdag en woensdag 20:00 uur

THE BATTLE

CONCERTEN

De Nederlandstalige opera St. Louis Blues van
Chiel Meijering is gebaseerd op gebeurtenissen
in het jaar 1939. In dat jaar vaart het passagiersschip de St. Louis, met 937 Joodse passagiers aan
boord, van Hamburg naar Havana. De vluchtelingen hopen zich in veiligheid te brengen door
in Cuba een visum voor de VS te bemachtigen.
Wat begint als een tocht vol euforie eindigt in
deceptie: Cuba, de VS en Zuid-Amerika sluiten
hun grenzen voor vluchtelingen. Het schip keert
noodgedwongen terug naar Europa, waar voor
de meeste passagiers hetzelfde lot wacht als voor
miljoenen anderen Joden ten tijde van WO II. Ruim
80 jaar na dato is het wrang te moeten constateren dat het lot van bootvluchtelingen nog steeds
ongewis is. De toekomst zal uitwijzen of meer
medemenselijkheid blijvend een brug te ver is.

Jose Limón – Missa Brevis
Robert Battle – The Hunt
Sidi Larbi Cherkaoui – Qutb
Cayetano Soto – nieuw werk

® Geschiedenis, CKV, Mens & Maatschappij

® Geschiedenis, CKV, Dans

5 HAVO EN 6 VWO

€ 15,00

In 2019 is het 75 jaar geleden dat de Slag om
Arnhem plaatsvond. Een gedenkwaardig moment in
de Nederlandse geschiedenis. Als eerbetoon stelde
Introdans-directeur Roel Voorintholt een programma
samen rond de thema’s strijd, kracht, energie en tot
het uiterste gaan. Universele, tijdloze thema’s, vormgegeven door eigentijdse choreografen.
THE BATTLE opent met een ‘battle’ van – de naam
zegt het al – de Amerikaan Robert Battle: The
Hunt, een dynamisch powerstuk voor zes mannen.
De Introdans-vrouwen zijn te zien in een nieuwe creatie van Cayetano Soto.
Met veel trots presenteert ons huisgezelschap
Introdans in dit programma ook de Nederlandse
première van Sidi Larbi Cherkaoui’s Qutb. De vrouwenrol in dit indringende danstrio werd gecreëerd
voor niemand minder dan de Russische sterballerina Natalia Osipova. THE BATTLE besluit met een
imposante oude meester: Missa Brevis, het magnum opus van een van de grootmeesters van de
Amerikaanse moderne dans: José Limón.

BOVENBOUW HAVO/VWO

€ 12,50

choreografie: Jens van Daele
muziek: Greg Smith & Richard van Kruysdijk

® CKV, Mens & Maatschappij, Drama
BOVENBOUW HAVO/VWO

€ 10,00

® CKV, Dans
BOVENBOUW HAVO/VWO

€ 12,50

BUITENGEWOON ARNHEMS

BUITENGEWOON ARNHEMS

CROSSOVERS

St. Louis Blues

KLASSIEKERS
YOUNG & URBAN

09 oktober

23 oktober

20 januari

01 november

woensdag 20:00 uur

woensdag 20:00 uur

maandag 20:30 uur

zondag 9.30 en 11.15 uur
SCHOOLCONCERT

KLASSIEK

KLASSIEK

KLASSIEK

KLASSIEK

NEDERLANDS BLAZERS
ENSEMBLE

SLAGWERK DEN HAAG

PYNARELLO

Kwartet!

Uit de nieuwe wereld

HET GELDERS ORKEST
EN PERCOSSA

Rameau en de Grieken

Een van de belangrijkste operacomponisten in de
historie is Fransman Jean-Philippe Rameau. Maar
liefst vijfendertig opera’s componeerde hij, met
libretti die bijna altijd zijn gebaseerd op Griekse
tragedies of blijspelen. Blijkbaar gaven de emotie,
de hartstocht en de tragiek van deze klassieke verhalen Rameau ongekende inspiratie.
Het NBE koppelt een aantal van Rameaus opera-ouvertures aan Griekse traditionele muziek.
Muziek die tot op de dag van vandaag klinkt in
dorpen en steden, op het vasteland en op de
eilanden, gespeeld door jong en oud. Te gast zijn
Giorgis, Nikos en Adonis Xilouris, vader en twee
zonen, grote helden op Kreta. Een belangrijke rol
is weggelegd voor de lavta, de Kretensische voorloper van de gitaar, en de lyra, een peervormig,
driesnarig strijkinstrument – een viola da gamba
avant la lettre.

®	CKV, Muziek
€ 15,00

Reich – M
 allet Quartet voor twee marimba’s en
twee vibrafoons
Cage – Third Construction voor vier onorthodoxe
slagwerk-setups
Wettl – Nocturne voor slagwerkkwartet, zestien
lichtschakelaars en lampen
Nas & Snoei – I Delayed People’s Flights By
Walking Slowly In Narrow Hallways voor
slagwerkkwartet en vier schoolborden
Morales – Nieuw werk voor slagwerkkwartet en
vier zonnepanelen
Slagwerk Den Haag is gefascineerd door alles
wat te maken heeft met geluid, puls en materialen
als klankbron. De musici zijn podiumbespelers en
spelen in elke denkbare setting. Op hun traditionele instrumentenarsenaal, maar ook op porselein,
paardenkaken, glas of 3D-geprinte instrumenten.
De titels van de werken op hun programma in
Musis zeggen wat dat betreft ook wel genoeg.
Schoolborden, lichtschakelaars, zonnepanelen:
dit gezelschap is niets te gek. Of, zoals de slagwerkers het zelf zeggen: ‘Wij willen verbazen en
verrijken’. Vanavond gaan ze dat vast en zeker
weer doen, met muziek van onder meer Mayke
Nas, voormalig Componist des Vaderlands.

® CKV, Muziek
€ 15,00

Dvořák – Symfonie nr. 9 in e, op. 95 ‘Uit de nieuwe
wereld’
Baas – Nieuw werk
Pynarello is een ‘next generation’ collectief met de
grootste talenten van dit moment. Een vernieuwend,
avontuurlijk en rebels collectief. Het gezelschap
wil publiek en musici verenigen in onvergetelijke
muzikale belevenissen en schuwt niet om te breken
met traditionele conventies. Pynarello creëert projecten door verbindingen aan te gaan met andere
kunstdisciplines, door te experimenteren met presentatievormen en bovenal door de muziek in haar
meest essentiële vorm te presenteren: recht uit het
hart, persoonlijk en op hoog niveau. Met die visie
wil Pynarello laten zien dat klassieke muziek juist
nu betekenis kan hebben in de levens van velen.
Klassieke muziek kan anders, avontuurlijker, spontaner, directer. Meest in het oog springend: Pynarello
speelt zonder dirigent en zonder bladmuziek.
Zo krijgt Dvořáks bekendste orkestwerk ineens een
heel ander gezicht. Om het geheel nog spannender
te maken, vroeg Pynarello jazzgitarist, componist en
Edison-winnaar Reinier Baas om een nieuw vijfde
deel aan de symfonie toe te voegen.

®	CKV, Muziek
€ 15,00

Humor, actief en snel zijn steekwoorden om
slagwerkgroep Percossa te omschrijven. Ze zijn
innovatief en sluiten aan bij de leefwereld van de
leerlingen. Geen uitdaging gaan ze uit de weg.
‘Uit alles, echt alles kan Percossa klank en ritme krijgen’ schreef de Volkskrant dan ook.
Orkest van het Oosten zal Percossa in grote bezetting ondersteunen. Veel leerlingen zullen nog nooit
in een concertzaal geweest zijn, terwijl ze op zoveel
manieren in aanraking komen met symfonisch klassieke muziek. Denk hierbij aan films, reclames of
games. Een unieke kans om deze combinatie op
een groot podium te zien en te horen!
Wat doet een slagwerker in een groot orkest?
Wat is ritme, dynamiek en welke gevoelens zitten er
in muziek? Percossa ontrafelt samen met het Orkest
van het Oosten de verschillende aspecten van slagwerk in symfonische muziek en laat de leerlingen dit
ervaren door hen zelf mee te laten doen.

®	CKV, Muziek
€ 7,50

CONCERTEN

CONCERTEN

BUITENGEWOON ARNHEMS

CROSSOVERS

Diverse werken uit opera’s van Jean-Philippe
Rameau

Beat the Orchestra

Backstage experience

Workshops

Kom eens kijken in Musis en
Stadstheater Arnhem. Er zijn rondleidingen mogelijk voor alle leeftijden en
niveaus. We lopen per groep van de
balkons naar de kleedkamers, dwars
door de krochten van het gebouw.
Onderweg leren we van alles over
het reilen en zeilen van een theater of
concertgebouw.

We bieden diverse workshops aan
waarin leerlingen de wereld van het
theater verder ontdekken.

Meer informatie?

Wilt u persoonlijk advies of extra toelichting?
Laat het ons vooral weten!
Contactpersoon educatie:
Rosalinde Hauwert.
educatie@musisenstadstheater
026-3720717

musisenstadstheater.nl
Een bezoek op uw school kan natuurlijk ook!
Fotocredits
Eva Beeftink, Henk Bleeker, Janiek van Dijk, Jip van den Dool, Andy Doornhein,
Jeff Flu, M. de Gruyter, Halie, Rens Plaschek, Pieter Henket, Keyvisual, Rene Knoop,
Jochem Laarhoven, Little Shao, Krista van der Niet, Robin de Puy, Mounir Raji, Gerrit
Schreurs, Foppe Schut, Stephan Vanfleteren, Hans van der Woerd.
Ontwerp
Harm van der Burgt

