Beste leerkrachten en directie,

Omdat het voor u soms een hele onderneming is, zo’n uitstapje naar het theater, komt het Rataplan ook
volgend schooljaar naar uw school met Op Visite. Wij selecteerden drie verschillende voorstellingen voor
kinderen van 2,5 tot 7 jaar die in de vertrouwde klasomgeving kunnen plaatsvinden. Zo brengen de spelers een
stukje theatermagie bij u in de klas op maat van de kinderen.
Tussen november 2018 en juni 2019 kan u kiezen tussen:
- Het meisje in de gele jas, van 4Hoog (peuter, KL 1, 2)
- De tuin van de walvis, van Martine De Kok en Marc Stroobants (KL3, LS 1,2)
- Een verhaal over vriendschap van Nyira Hens en Jaouad Alloul (LS 1,2)
Rataplan en District Borgerhout willen graag dat élke leerling van de wijk kan proeven van theater. Op Visite
zijn laagdrempelige theatervoorstellingen voor leerlingen van de kleuter- en lagere school die in klassen,
turnzalen, polyvalente ruimtes… kunnen spelen. Deze voorstellingen spelen in alle districten van Antwerpen.
Op Visite - Praktisch
Reserveren kan vanaf maandag 14 mei 2018 via deze link.
Vul de gegevens van de school en de keuze van voorstelling in. Je krijgt de mogelijkheid om meerdere keuzes
op te geven. Een voorstelling kan tot 3 keer per dag spelen, wat we stimuleren. Samen met u zoeken we een
geschikte datum. De voorstellingen zijn zo gekozen dat ze niet veel ruimte of techniek nodig hebben. Wees er
wel snel bij, want het aantal speeldagen is beperkt! We streven ernaar om uw aanvraag zo snel mogelijk te
verwerken. Reservaties zijn pas definitief als u een formele bevestigingsmail krijgt van ons.

Alle info kan u ook vinden op www.rataplanvzw.be/scholen.
Nog vragen? Stuur een mailtje naar scholen@rataplanvzw.be

Warme groeten,

Rataplan en District Borgerhout

4 HOOG - HET MEISJE IN DE GELE JAS
Een meisje met een gele jas
komt binnen in de klas.
Ze komt van ver, heel ver,
nog verder.
Door zon en regen, wind en sneeuw.
Helemaal tot hier
tot hier in deze klas.
Ze had iets in haar tas
een heel speciaal cadeau
speciaal voor deze klas.
Het meisje in de Gele Jas is een eerste theaterproevertje voor de allerkleinsten in de
vertrouwde omgeving van hun klas. Een echt verhaal over alles doen om te zijn waar je
wil zijn. Een hele wereld in een jas met een meisje en een tas. Een klein stukje toneel
om later naar het grote toneel te gaan.
Als afsluiter van deze klasvoorstelling laat 4Hoog een pop en het prentenboek ‘Tello
gaat naar toneel’ achter in de klas. Hierin krijgt de juf fijn materiaal aangereikt om op
een speelse manier verder te werken rond theater en theaterbezoek. Deze kleine
theaterervaring is het ideale opstapje om nadien met de kinderen naar een
theatervoorstelling te gaan in het cultuurcentrum of de theaterzaal in de buurt.
van en met: Frederika Del Nero, Jelle Marteel, Frans Van der Aa, Celine Vanhoutte, Elke
Van den Audenaerde

DOELGROEP
Peuterklas, K1, K2 en leefgroepen

SPEELPERIODE De voorstelling speelt NIET op woensdagen.
najaar 2018: van maandag 12 november tem vrijdag 21 december 2018
voorjaar 2019: van maandag 4 februari tem vrijdag 5 april 2019 behalve 14,15 en de laatste week van februari.

PRAKTISCH
4 euro per leerling / max 25 lln per voorstelling
Max 3 voorstellingen per speeldag
Locatie: in de eigen klas

DE TUIN VAN DE WALVIS
“Beste Sprinkhaan, Ik wil iets bestellen. Ik wil graag een bank op mijn rug. Voor bezoek, om op te zitten, met
een leuning. Maar eigenlijk wil ik een tuin, met een bank. Een fontein heb ik al. Ik kan niet goed naar je toe
komen. Kun jij alles hier bezorgen? Ik woon midden in de oceaan. De Walvis”
Na ‘De Reuzenkrokodil’ van Roald Dahl nemen Martine de Kok en Marc Stroobants de kinderen mee in een
schitterend, poëtisch en grappig verhaal van Toon Tellegen. Opnieuw gewapend met Kamishibai, piano, stem
en allerlei gekke percussie instrumenten vertellen zij over een walvis die een wens heeft: hij wil een mooie tuin
op zijn rug, zodat de dieren die hem komen bezoeken, even lekker kunnen zitten en genieten van zijn fontein.
Zou Sprinkhaan hem kunnen helpen?
Een verhaal over vriendschap en wensdromen, en wat het betekent als die in het echt niet zo mooi blijken te
zijn.
‘De tuin van de walvis’ werd bekroond met de Zilveren Griffel 2016, en staat op de leeslijst voor het schooljaar
2018-2019.
Het thema van de Jeugdboekenmaand maart 2019 is ‘Vriendschap’.
Van en met: Martine De Kok & Marc Stroobants

DOELGROEP
K2, K3, L1

SPEELPERIODE
Van maandag 10 december tem vrijdag 21 december 2018
van woensdag 20 maart tem vrijdag 29 maart 2019
van donderdag 2 mei tem woensdag 29 mei 2019
van maandag 3 juni tem vrijdag 14 juni 2019

PRAKTISCH
4 euro per kind
Eigen klaslokaal of turnzaal
speelvlak 4m op 2m
1 vrij stopcontact beschikbaar
Duur: 40’
Tijd tussen twee voorstellingen: 60’

NALA en AMIR
Nala en Amir is een verhaal over een niet zo voor de hand liggende vriendschap. Amir die zijn hele jonge leven
als een Arabische prins wordt behandeld en zich ook zo hoort te gedragen. Nala een meisje uit zwart Afrika die
haar levenswijsheid en intuitie uit de natuurelementen haalt. Dankzij
hun kinderlijke nieuwsgierigheid, muziek en toeval kan dit wel eens de
start zijn van het avontuur van hun dromen…
Van en met: Nyira Hens en Jaouad Alloul

DOELGROEP
L1, L2

SPEELPERIODE
april-mei-juni, maandagen en vrijdagen
PRAKTISCH
4 euro per kind
Locatie en voorwaarden nog niet gekend

