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PRAKTISCH

Jongerenvoorstellingen (aansluitend op de
belevingswereld van jongeren)
Klassiekers (literatuur)
Hiphop & Crossovers (hiphop en multidisciplinaire
voorstellingen)
Buitengewoon Arnhems (aanbod van Arnhemse
topgezelschappen)
Klassieke concerten (symfonische muziek)

► Rubrieken
Om u richting te geven hebben we de voorstellingen en
concerten ondergebracht in rubrieken en vermelden we
voor welke onderw�sniveaus ze geschikt z�n. De rubrieken
z�n: 

► Pr�s
Omdat w� het belangr�k vinden dat leerlingen in aanraking
komen met theater en symfonische muziek kunt u samen met
hen voor een speciaal tarief van             naar de meeste
geselecteerde (school)voorstellingen en concerten. Het aantal
plaatsen is voor deze pr�s beperkt. Uiteraard kunt u ook
kiezen uit de rest van ons aanbod. Daarvoor verw�zen we
graag naar onze website www.musisenstadstheater.nl. Voor
deze voorstellingen of concerten kan een ander tarief gelden. 

 

Musis & Stadstheater biedt het onderw�s voor het seizoen
2022 ►2023 weer een zeer gevarieerde selectie van
(school)voorstellingen en concerten. 
In deze hand-out brengen we voorstellingen onder de
aandacht die w� speciaal geschikt achten voor jongeren.
Bovendien sluit de selectie aan b� verschillende vakken als
Geschiedenis, Maatschapp�leer, Klassieke talen, CKV,
Drama, Muziek, Nederlands en Engels. Per voorstelling en
concert staat aangegeven voor welke onderw�sniveaus ze
geschikt z�n. 

W� hopen u en uw leerlingen dit seizoen te ontmoeten in
Musis & Stadstheater!

Hartel�ke groeten, 

Namens alle medewerkers van Musis & Stadstheater
Arnhem,

Rosalinde Hauwert & Evalia Zilverschoon
Team Educatie 

VOORWOORD

► Begeleiding
We verwachten 1 begeleider per 10 leerlingen. Voor de
begeleider rekenen we alleen een toeslag (horeca en
service) van € 5,88. 

► Tickets reserveren en betaling
Tickets z�n eenvoudig te boeken door contact op te nemen
met ons bespreekbureau. Bel naar 026-3720720 of stuur een
mail naar bespreekbureau@musisenstadstheater.nl, met
vermelding van datum + naam voorstelling + aantal leerlingen
en begeleiders. Tickets kunnen betaald worden via een
factuur of CJP-gelden, w� z�n cultuurkaartacceptant.

 
► Educatief ondersteunend lesmateriaal 
B� een deel van het aanbod is ondersteunend educatief
materiaal ontwikkeld door de gezelschappen. W� bespreken
graag de mogel�kheden met u. Bel naar 026-3720717 of
stuur een mail naar educatie@musisenstadstheater.nl.

OOK TE BOEKEN

► Workshops
Naast het bezoeken van voorstellingen en concerten kunt u
b� ons ook een workshop boeken. We bieden diverse
workshops aan waarin leerlingen de wereld van het
theater verder ontdekken. Ons educatieteam vertelt u er
graag meer over!

► Backstage experience
Kom eens k�ken in Musis & Stadstheater Arnhem. Er z�n
rondleidingen mogel�k voor alle leeft�den 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. 

► Advies op maat
Wilt u persoonl�k 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 natuurl�k ook! 

€ 10,-

http://www.musisenstadstheater.nl/
mailto:bespreekbureau@musisenstadstheater.nl
mailto:educatie@musisenstadstheater.nl
mailto:educatie@musisenstadstheater.nl


Queer Planet | HNTJong 
wo 19 oktober | 19.30 uur | Stadstheater 
► Maatschapp�leer, CKV, Drama 
► Midden- en bovenbouw, MAVO/HAVO/VWO/MBO

Een voorstelling over wat te doen als je verliefd bent op je macho
vriend en waarom je je niet langer als een meisje wilt gedragen,
over ‘in between’ z�n en in de war.

Good Game, brb | Studio 52nd 
ma 19 december | 19:30 uur | di 20 december | n.t.b.
overdag | Stadstheater 
► Maatschapp�leer, Mediaw�sheid, Engels, CKV
► Midden- en bovenbouw, MAVO/ HAVO/VWO/MBO

Een voorstelling gemaakt door gamers, ook voor wie er niets van
snapt. De wereld van de toekomst is digitaal: een wereld die
gamers helpen vormgeven. In Good Game, brb geven z� zelf
inzicht in de meerwaarde en de valkuilen van het gamen. 

 Twelfth Night | Theatergroep Aluin 
wo 25 januari | 19.30 uur | Stadstheater
► CKV, Dans, Lichamel�ke opvoeding 
► Onder-, midden- en bovenbouw, MAVO/HAVO/VWO/MBO

Het klassieke stiekeme Queer-feestje van Shakespeare in een
eigent�dsjasje dat resulteert in een energieke, swingende en
knettergekke komedie van nu, waarin een ding zeker is, de liefde
overwint alt�d! 

JONGERENVOORSTELLINGEN 

FTBLL - Can you kick it | ISH Dance Collective 
wo 1 februari | 19.30 uur | Stadstheater
► Maatschapp�leer, CKV, Drama 
► Onder-, midden- en bovenbouw, MAVO/HAVO/VWO/MBO 

De bewegingen van dans en voetbal tonen veel overeenkomsten.
Straatvoetbal, freestyle voetbal en breaking komen samen in één
spectaculaire choreografie met negen internationale toppers op
het toneel. 

► Queer Planet | HNTJong

 

Avatara | Duda Paiva Company & Illusionary Rockaz
Company 
wo 26 oktober | 20.30 uur | Stadstheater 
► Maatschapp�leer, CKV, Dans, Beeldende vorming, Drama 
► Bovenbouw, HAVO/VWO/MBO

In een optimistische en krachtige voorstelling waarin dans en
poppenspel versmelten onderzoeken Shailesh en Duda met het
publiek het spanningsveld tussen mensen en goden.

 

LoveXL | MAAS theater & dans 
do 2 maart | 19.30 uur | Stadstheater
► Maatschapp�leer, CKV, Biologie, Drama 
► Midden- en bovenbouw, MAVO/HAVO/VWO/MBO (voorbereiding
aanbevolen)

LoveXL is een voorstelling die gaat over alles wat er b� komt k�ken
als je hormonen gaan gieren. Hoe ingewikkeld kan het z�n als je
alles voor de eerste keer moet uitvinden. Sex or no sex, en nog
veel meer andere vragen over liefde en lust. LoveXL biedt
herkenning en vergezichten.

 

Recht | DOX 
wo 19 april | 19.30 uur | Stadstheater
► Maatschapp�leer, CKV, Drama 
► Onder-, midden- en bovenbouw, MAVO/HAVO/VWO/MBO

Een voorstelling over het vormen van je eigen identiteit en de vraag
waar je recht op hebt in het leven. Over kr�gen wat je toekomt,
pakken wat iedereen al heeft en vinden dat je daar recht op hebt.
Bepalen anderen wie j� bent of bepaal je zelf welke rol je speelt? Als je
niks doet, verandert er ook niks.

 

► Recht | DOX 

►  LoveXL | MAAS theater & dans 

 



Vrouwen in Troje | Dood Paard 
wo 7 december | 20.30 uur | Stadstheater
► Geschiedenis, Klassieke talen, Drama 
► Bovenbouw, HAVO/VWO

Vrouwen in Troje gaat over de onderbelichte rol van vrouwen in de
geschiedenis. Hoe k�ken deze vrouwen tegen deze eindeloze en
zinloze oorlog aan? Wat is de rol die ze toebedeeld kregen van de
auteurs en welke rol zouden ze eigenl�k willen spelen? 

KLASSIEKERS

De Kersentuin | Toneelgroep Maastricht 
vr 26 mei | 20.15 uur | Stadstheater 
► Drama, CKV  
► Bovenbouw, HAVO/VWO

Anniek Pheifer en Jeroen Spitzenberger spelen de hoofdrollen in een
hedendaagse versie van dit t�dloze verhaal van Anton Tsjechov over
vasthouden aan het verleden, angst voor de toekomst en het
tragische gevecht met het nu. 

 

Coriolanus | HNT 
wo 1 maart | 20.15 uur | Stadstheater 
► Geschiedenis. Engels, Drama, 
► Bovenbouw, HAVO/VWO

Het Nationale Theater (HNT)  brengt een hypermoderne
Shakespeare met hoge hartslag en rake klappen, over de alt�d
gespannen verhouding tussen het volk en z�n politieke leiders.

Mission Molière | Het Zuidel�k Toneel 
wo 7 juni | 20.15 uur | Stadstheater 
► Drama, Frans, CKV
► Bovenbouw, HAVO/VWO

Last van een ochtendhumeur? Soms een hekel aan alles en
iedereen: de politiek, de mede-weggebruikers, de gasten in de
Slimste Mens? Jaloers op een kluizenaar die zich verstopt in de
uitgestrekte bossen van Alaska? Herkenbaar? Kom dan naar
Mission Molière, een radicale bewerking van de Franse komedie
De Mensenhater. 350 jaar na de dood van Frankr�ks meest
beroemde toneelschr�ver geven twee vooraanstaande regisseurs
in deze productie hun visie op humor, hypocrisie en
goedbedoelerigheid. 

Schoolvoorstelling Classic Tour  |  Theatergroep Aluin 
di 11 oktober | 10.00 uur + 13.00 uur | Stadstheater 
► Geschiedenis. Klassieke talen, Drama, 
► Brugklas, MAVO/HAVO/VWO

Speciaal voor de brugklas is er de Classic Tour: een verrassende
backstagerondleiding waarin leerlingen kennis maken met het
ontstaan van theater, drie Griekse tragedies en natuurl�k tot slot de
quiz! Een interactief theateravontuur vol tragiek en komische
gebeurtenissen!

 

► Vrouwen in Troje | Dood Paard 

 

► Mission Molière | Het Zuidel�k Toneel 

 

► De Kersentuin | Toneelgroep Maastricht 

 



HIPHOP & CROSSOVERS

Delusion | Oxygen (USA)
wo 15 maart | 20.15 uur | Stadstheater 
► Dans, CKV 
► Onder-, midden- en bovenbouw, MAVO/HAVO/VWO/MBO

Jennifer Romen (Maastricht, 1996) is een jonge, ambitieuze
choreograaf die met haar gezelschap Oxygen indruk maakt met
visueel werk vol strakke choreografieën en beeldende illusies.
Delusion wordt een visueel hoogstandje bestaande uit drie delen
dat het publiek door het gebruik van illusies constant op het
verkeerde been zet en hen meeneemt in een reis van een
adolescent die volwassen wordt. Een verbluffende, ontroerende en
tot in de puntjes uitgevoerde coming-of-age voorstelling die een
breed publiek raakt.

 

► Delusion | Oxygen (USA)

 

Vielfalt | Jakop Ahlbom Company
vr 10 februari | 20.15 uur | Stadstheater 
► Dans, Drama, CKV 
► Midden- en bovenbouw, MAVO/HAVO/VWO/MBO

Jakop Ahlbom Company keert na ruim tien jaar terug in
Nederlandse theaters met de internationale succesvoorstelling
Vielfalt. Als in een surrealistische film wordt het publiek
meegevoerd in dansante duetten, magische trucs en pure
slapstick. Vielfalt tart de grenzen van onze verbeelding en verr�kt
de fantasie.

Theatre of the Mind |  SoulCypher 
za 12 november | 20.15 uur | Stadstheater 
► Dans, CKV 
► Onder-, midden- en bovenbouw, MAVO/HAVO/VWO/MBO

De tiende editie van dit Arnhemse hiphopfestival. Aanstormend en
gevestigd danstalent nemen het tegen elkaar op in energieke
dancebattles en showcasen zo de kracht en essentie van
hiphopculture in het hart van Arnhem.

 

Fortune | Club Guy & Roni 
wo 23 november | 20.15 uur | Stadstheater
► Levensbeschouwing, Dans, CKV 
► Onder-, midden- en bovenbouw, MAVO/HAVO/VWO/MBO

In de dansvoorstelling Fortune gaat Club Guy & Roni samen met het
Indiase Navdhara India Dance Theatre en Slagwerk Den Haag op
zoek naar wat ons gelukkig maakt. Afhankel�k van waar je geboren
bent, je religie of je economische omstandigheden kan geluk iets
anders betekenen. 

 

► Vielfalt | Jakop Ahlbom Company

 

►  Fortune | Club Guy & Roni 

 



BUITENGEWOON ARNHEMS
 

Qi | Ruben Chi & Phion 
do 6 en vr 7 juli | 20.15 uur | Stadstheater 
► Muziek, Drama, Dans, CKV 
► Midden- en bovenbouw, HAVO/VWO

In de dansvoorstelling Qi neemt de Arnhemse choreograaf Ruben Chi
je mee op een persoonl�ke reis tussen de twee werelden van z�n
culturele identiteit als Chinees-Nederlandse kunstenaar: tussen Oost
en West. Vier hiphopdansers en een str�kkwartet van symfonisch
orkest Phion creëren een wereld waarin tegenpolen elkaar ontmoeten.
Via een zoektocht naar balans, flow en constante verandering,
schenken de dansers en muzikanten in Qi uiteindel�k het leven aan
een volledig nieuwe energie waarin de tegenpolen een onlosmakel�ke
eenheid vormen. 

Laura H. | Toneelgroep Oostpool 
do 6 en vr 7 april | 20.15 uur | Stadstheater 
► Maatschapp�leer, CKV, Drama 
► Bovenbouw HAVO/VWO

Laura H. is geen verhaal over een meisje dat verkeerde keuzes
maakte, geen verhaal over een gewelddadige man, maar een verhaal
over een grotere context. Over de t�d waarin we leven en waarin
mensen onverminderd op zoek bl�ven naar liefde, aandacht en
erkenning. De voorstelling Laura H. toont hoe dun de scheidsl�n is
tussen het maken van naïeve keuzes en het z�n van een nationaal
terrorismerisico.

 

Bach | Introdans 
vr 19 mei | 20.15 uur | Stadstheater 
► Muziek, Dans, CKV, Drama 
► Bovenbouw HAVO/VWO

Sprankelend, verbindend en verstillend. In de voorstelling Bach
laten drie choreografen zich op geheel eigen w�ze inspireren door
het imposante oeuvre van de wereldberoemde componist. 

►  Qi | Ruben Chi & Phion  

 

►  Bach | Introdans  

 

►  Laura H. | Toneelgroep Oostpool   

 



KLASSIEKE CONCERTEN
 

► Van Gogh in Me | Nederlands Kamerkoor 

 

Van Gogh in Me | Nederlands Kamerkoor 
vr 18 november | 20.00 uur | Musis
► CKV, Muziek, Drama 
► Bovenbouw, HAVO/VWO

In het kader van een tentoonstelling over Gustav Klimt in het Van
Gogh Museum creëert het Nederlands Kamerkoor Van Gogh in Me.
Schilder�en komen tot leven op de klanken van koorwerken van
componisten uit de t�d van Van Gogh. Een voorstelling die vertelt over
het Europa van toen en de relevantie van nu. 

 

Saint-Saëns' Carnaval der Dieren | Les Siècles 
do 8 december | 20.00 uur | Musis
► CKV, Muziek 
► Onder-, midden- en bovenbouw, MAVO/HAVO/VWO

Zelfs als je Carnaval des Animaux niet kent, ken je Carnaval des
Animaux. Dit illustratieve werk groeide geheel tegen de wil van de
componist uit tot een evergreen. Saint-Saëns schreef het in 1886
voor de familiekring en verbood verdere verspreiding. Toen het een
jaar na z�n dood toch werd uitgegeven was het hek van de dam. 
 

Matthäus-Passion | NBE & Duda Paiva Company
di 4 april | 20.00 uur | Musis
► Levensbeschouwing, CKV, Muziek 
► Bovenbouw HAVO/VWO

Het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) en de fenomenale dansers
en poppenspelers van Duda Paiva brengen in Musis een unieke
uitvoering van dit meesterwerk met internationale en lokale sterren.
Of… poppen?

 

Het Barre Land | Amsterdam Sinfonietta & ISH Dance
Collective 
do 6 oktober | 20.00 uur | Musis
► Engels, CKV, Muziek 
► Bovenbouw, HAVO/VWO

The Waste Land, het distopische gedicht van T.S. Eliot is honderd jaar
jong. Samen met ISH Dance Collective maakt Amsterdam Sinfonietta
een indringende fusie van dans, muziek en poëzie.

 

► Het Barre Land | Amsterdam Sinfonietta & ISH Dance Collective  

 
► Matthäus-Passion | NBE & Duda Paiva Company

 



MAANDOVERZICHT
SEIZOEN 22 ►23

 
Oktober
► do 6 Het Barre Land | Amsterdam

Sinfonietta & ISH Dance Collective
Klassiek concert

► di 11 Classic Tour | Theatergroep Aluin
Klassieker

► wo 19 Queer Planet | HNTJong
Jongerenvoorstelling

November
► za 12 Theatre of the Mind | SoulCypher

Hiphop & Crossover

► vr 18 Van Gogh in Me | Nederlands
Kamerkoor 
Klassiek concert

December
► wo 7 Vrouwen in Troje | Dood Paard

 Klassieker

► do 8 Saint-Saëns' Carnaval der 
Dieren | Les Siècles 
Klassiek concert

► Di 20 Good Game, brb | Studio 52nd 
Jongerenvoorstelling

Januari
► wo 25 Twelfth Night | Theatergroep Aluin 

Jongerenvoorstelling

Februari
► wo 1 FTBLL - Can you kick it | ISH Dance

Collective 
Jongerenvoorstelling

► vr 10 Vielfalt | Jakop Ahlbom Company
Crossover

Maart

► wo 1 Coriolanus | HNT 
Klassieker

► do 2 LoveXL | MAAS theater & dans 
Jongerenvoorstelling

► wo 15 Delusion | Oxygen (USA)
Hiphop & Crossover

April
► di 4 Matthäus-Passion | NBE & Duda

Paiva Company 
Klassiek concert

► do 6 Laura H. | Toneelgroep Oostpool 
Buitengewoon Arnhems

► vr 7 Laura H. | Toneelgroep Oostpool 
Buitengewoon Arnhems

Mei
► vr 19 Bach | Introdans 

Buitengewoon Arnhems

► vr 26 De Kersentuin | Toneelgroep
Maastricht 
Klassieker

Juni
► wo 7 Mission Molière | Het Zuidel�k

Toneel 
Klassieker

Juli
► do 6 Qi | Ruben Chi & Phion 

Buitengewoon Arnhems

► vr 7 Qi | Ruben Chi & Phion 
Buitengewoon Arnhems

► wo 23 Fortune | Club Guy & Roni 
Hiphop & Crossover

► wo 26 Avatara | Duda Paiva Company
& Illusionary Rockaz Company 
Jongerenvoorstelling


