
Op 9 en 10 oktober 2018 organiseerden wij de MAAK manifestatie. 
Het Nationale Theater transformeerde tot één groot laboratorium 
waar (kunst)vakdocenten, meesters, juffen, beleidsmakers, theater-
makers én leerlingen uit het hele land de kracht van hun eigen  
makerschap aan den lijve ondervonden. 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van het vervolg van MAAK, iets kwijt willen of 
een vraag voor ons hebben, stuur dan een mail naar maak@hnt.nl.

Een theatraal eindfeest in uw eigen school! Maak met groep 8
een theatermusical onder leiding van een theatermaker van HNT- 
educatie. Er is keuze uit de bewerkte klassiekers Romeo & Julia 
en Op hoop van zegen. Hierin worden de thema’s naar het hier 
en nu gebracht én is er veel ruimte voor de eigen inbreng van uw 
leerlingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Rondom Prinsjesdag 2019 organiseert HNTeducatie in samen- 
werking met Prodemos een bijzonder lestraject dat resulteert in een 
theatrale presentatie van alweer de vijfde Kindertroonrede. 
De Kindertroonrede vindt plaats op de ochtend van Prinsjesdag 
in de grote zaal van de Koninklijke Schouwburg. Er is in dit project 
ruimte voor 10 klassen. Doen uw groepen 7 & 8 mee?

GROEP 8  
MUSICAL

KINDER-
TROONREDE

MAAK

Voor leerlingen (7-12 jaar) die echt geïnspireerd zijn geraakt door 
onze voorstellingen of workshops zijn er in de schoolvakanties  
theaterwerkplaatsen. Hierin maken kinderen een dag of zelfs een 
hele week theater bij Het Nationale Theater. Ervaring is geen ver- 
eiste; de leerlingen moeten wel zin hebben om op onderzoek uit  
te gaan.  We zouden het erg leuk vinden als u onze theaterwerk- 
plaatsen eens in uw klas wilt noemen. 

WERK-
PLAATSEN

Verdwaal samen met de klas door de Koninklijke Schouwburg,  
leer personages kennen en bezoek plekken waar uw fantasie voor 
even werkelijkheid wordt. Omdat HNTjong 5 jaar bestaat bieden 
we alle groepen 5 in Den Haag gratis een theatrale interactieve rond-
leiding aan. 

Neem contact op met Iselin of Lotte voor
meer informatie of om u direct aan te melden. 

THEATRALE
RONDLEIDING

HNTeducatie is er niet alleen voor leerlingen. Wij organiseren op 
aanvraag ook vakspecifieke bijscholing voor uw team. Deze work-
shops/trainingsdagen kunnen plaatsvinden op school of in onze 
theaters. Neemt contact met ons op voor meer informatie.

En ook dit seizoen organiseert HNTeducatie weer vier inspiratie-
bijeenkomsten. Deze avonden bestaan altijd uit een voorprogramma, 
diner en voorstellingsbezoek en ruimte om leerkrachten van andere 
scholen te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. 
We zien én inspireren u graag op de eerstvolgende bijeenkomst!

DOCENTENTRAINING 
& INSPIRATIE-
BIJEENKOMSTEN

Bij iedere HNTjong voorstelling is een gratis lesbrief en workshop 
beschikbaar. De lesbrief ontvangt u vooraf aan de voorstelling,  
inclusief voor iedere leerling een ansichtkaart met opdrachten.  
De workshop vindt achteraf in de klas plaats.
U kunt bij ons terecht voor rondleidingen achter de schermen en 
workshops en theaterdagen op maat in het theater of op school.
Ook ontwikkelde HNTeducatie voor ieder leerjaar lesbrieven voor 
het open podium, rondom vier thema’s. Neem vooral contact met 
ons op als u op dat vlak inspiratie kunt gebruiken!

Het lesmateriaal kunt u vinden op www.hnt.nl/educatie.

EDUCATIE-
MATERIAAL 

Voor seizoen 2019-2020 hebben 
we voor het primair onderwijs 
weer een fantastisch aanbod 
kunnen samenstellen! 

Dit jaar hebben we ervoor gekozen om de 
thema’s uit de voorstelling uit te lichten, 
u vindt ze links bovenaan op de achterzijdes van 
de kaarten. Voor directe boekingen kunt u 
terecht bij CultuurSchakel. Voor vragen en/of 
meer informatie kunt u contact opnemen met 
Lotte of Iselin! 

Vrijwel al ons aanbod is geschikt voor speciaal 
onderwijs, indien nodig zorgen we op school 
voor een specifieke inbedding.

Bel of e-mail ons gerust met een specifieke 
vraag of een verzoek om meer informatie.

Hartelijke groet,
Iselin van Duuren & Lotte de Leeuw

CONTACT  V.L.N.R 

LOTTE DE LEEUW LOTTEDELEEUW@HNT.NL / 088 3565 313

ISELIN VAN DUUREN ISELINVANDUUREN@HNT.NL / 088 3565 316  

www.hnt.nl/educatie
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Als er vanaf

morgen geen geld 

meer bestaat, 

wat zou er dan

gebeuren?

 Wat is belangrijker: voelen of denken?

HUH?Wat zou er 

gebeuren als de

juf of meester 

wordt vervangen 

door een robot? 

Kun je

een moment

noemen dat je 

groeide?

Wanneer voelde jij je voor 
het laatst rijk?

Liever 

je wens in 

vervulling zien 

gaan of blijven 

verlangen?

Zijn eenwens en een 
droomhetzelfde?

Kun je
geluk

wegen?

Hoeverandert jouw 

leven als iedereen
even mooi of

lelijk zou zijn?

Kun je iets

missen dat

je nog

niet kent?

Hoe zouhet leveneruit zien alsalles mag?

SNIK
ZUCHT

WOW

AU
GRRR
OH...

HAHA

Waar
zou je het

liefst naartoe

varen?


