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Aanbod Voortgezet Onderwijs 2021/2022
Voor u ligt ons aanbod voor het Voortgezet Onderwijs (o.a Talen en CKV)
met diverse eigentijdse voorstellingen: oude klassiekers in een fris jasje, van
Koning Lear of Hamlet van Shakespeare (ook Engelstalig) tot oude mythen met
hedendaagse beats in #HELDIN, maar ook Op hoop van Zegen hip en actueel en
voorstellingen over Rembrandt of Charles Lindbergh.
In onze Verteltheater-voorstellingen nemen we het publiek mee in een prachtig
verhaal, dat op een theatrale en beeldende manier verteld wordt.
Verteltheater neemt je mee in de wondere wereld van de verbeelding, met woorden,
hun stem, mimiek en lichaam wekken ze een verhaal tot leven. De voorstellingen
zijn vaak gebaseerd op boeken, historische gebeurtenissen, actuele thema’s of op
oude volksverhalen. Onze gezelschappen en vertellers spelen zo’n 700 voorstellingen
per jaar in theater, op scholen, in Bibliotheken en op festivals door het hele land.
De voorstellingen kunnen gewoon op uw school gespeeld worden. U kunt van de
meeste voorstellingen filmtrailers zien op onze website of op ons Vimeo kanaal.

Coronaproof alternatieven voor schoolvoorstellingen
In geval van coronabeperkingen kunnen wij ook coronaproof alternatieven
aanbieden, van ingekorte voorstellingen tot digitale filmversies.
Ernst Weerstra

Neem contact op
via: 030 272 30 22
www.verteltheater.nl
info@verteltheater.nl
foto cover Joris Lehr
fotograaf C. Aschkenasy

Virtuoos! Laat je verrassen
en geniet van deze belevenis!

Joris Lehr
Met bijna niets roept hij hele werelden op. Zijn humor,
durf, inlevingsvermogen en mimiek betovert jong en
oud. Joris combineert in zijn fysieke speelstijl slapstick,
mime, objectentheater en literatuur.

12+

12+

JORIS LEHR

JORIS LEHR

english

De 16 jarige Hamlet krijgt bericht dat
zijn vader dood is. Hij komt thuis
maar dan blijkt zijn vader al begraven
en zijn moeder hertrouwd, met zijn
oom Claudius. Die zichzelf ook nog
eens tot koning heeft gekroond.
Hamlet gaat samen met zijn vriend
Magnus, alles op alles zetten om
de waarheid boven tafel te krijgen.
Ze ontdekken dat Claudius de
moordenaar van zijn vader is.

King Lear
Er was eens een koning die drie
dochters had. De koning was zo oud
dat het hem niet meer lukte om alle
kaarsjes van zijn verjaardagstaart uit
te blazen. Hij besloot om zijn rijk
over zijn drie dochters te verdelen.
Welke dochter hield het meest van
hem? En welke dochter kreeg welk
deel? Maar spraken zijn dochters
oprecht? Met alleen een stuk
touw, mime, taal en spel spint Joris
Lehr een wervelende, geestige en
spannende voorstelling.

Leeftijd vanaf 12 jaar Engelstalig
voor HAVO / VWO
Speelduur 45 min.
(ook 25 min. en film)

Hamlet

Leeftijd vanaf 12 jaar
Speelduur 50 min.

espeareteksten
Prachtige Shak endaags
gemixt met hed ngels
‘begrijpelijk’ E

Spannend, ontroerend,
grappig en educatief

Marjo Dames
Marjo Dames vertelt haar verhalen op eigenzinnige,
theatrale wijze. Ze kruipt in de huid van de personages
en wisselt taal af met spel en (accordeon)muziek.

12+
MARJO DAMES

Verliefd

Een verhaal over verliefd zijn,
schaamte, zoenen, natte dromen,
cultuurverschillen, homo zijn
op het voetbalveld, over liefde
en respect. Vader Jan is jurken
gaan dragen. Dochter Fiona van
15 deelt al haar meningen over
lichamen. Zoon Jort van 12 is
tot over zijn oren verliefd op
Gemma. Vluchtelinge Ragwa van
17 droomt ervan om profvoetballer
te worden.

Leeftijd vanaf 12 jaar
Speelduur 45 min
(ook 25 min. en film)
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12+
MARJO DAMES

Saïda en Adinda
Een literaire
klassieker die speelt in het
koloniale Nederlands Indië.
(Naar Max Havelaar)
Dit liefdesverhaal schetst het leven,
de liefde en de onderdrukking
van 2 tieners in het dorpje Lebak
in Nederlands Indië. Een verhaal
over koffie en rijst, over buffels die
worden afgenomen, over armoede,
de trek naar de grote stad en een
dramatische thuiskomst.
De koloniale structuren worden
beschouwd vanuit 3 perspectieven:
van de dorpsbewoners, de inlandse
vorsten en dat van de Nederlandse
toezichthouders.
Er wordt een link gelegd naar ‘Black
lives matter’, hedendaagse uitbuiting
en discriminatie.

Leeftijd vanaf 12 jaar
Speelduur 45 min. • met lesbrief

Wervelende locatievertellingen die op toegankelijke wijze
dwars door alle hoeken van het publiek worden gespeeld

MATROSE
Manon Poort, Marieke Braaksma & Jordy Roeten.
Drie theatermakers afgestudeerd aan de Hogeschool
voor de kunsten Utrecht. Drie dikke maten met een
voorliefde voor klassieke toneelstukken.

9+
MATROSE
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12+
MATROSE

Duikt in de Zuiderzeewet

Op Hoop van Zegen

Voorstelling over
100 jaar Zuiderzeewet

Gebaseerd op het
eeuwenoude toneelstuk
van Herman Heijermans

Toen je hier bedolven werd door
golven, nog niet deze grond kon
voelen, en je huis nog op de bodem
van de zee stond. Wij laten jullie
kennis maken met Cornelis Lely en
Eibert den Herder. Twee mannen
die allebei strijden. Over Lely die de
woeste Zuiderzee wilde temmen,
om het land te beschermen. Over
Den Herder die optrad tegen
de afsluitdijk, om zijn vissers te
beschermen. MATROSE vertelt
dit verhaal door alle hoeken van
het theater.

Leeftijd vanaf 9 jaar
Speelduur 40 min.

Wanneer de nood het hoogst is,
wanneer de storm nadert, wanneer
het water maar blijft stijgen. Over
Kniertje die gedwongen haar twee
laatst levende zonen de ruwe
zee opstuurt. Over Reder Bos die
diezelfde zonen op een rottend schip
zet. En over een dorpsgemeenschap
waar mensen elkaar steunen in de
meest moeilijke tijden. Je voeten in
het zoute water, Kniertje achter de
bar en een haring in je bier.

Leeftijd vanaf 12 jaar
Speelduur 20 min.
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Een bevlogen en begenadigd
vertelkunstenaar

Niels Brandaan
Cotterink
Niels Brandaan Cotterink is een verhalenverteller en theatermaker in
heel zijn wezen. Al ruim 25 jaar een meester in de vertelkunst, met een
tomeloze verbeeldingskracht en rijke fantasie. Keer op keer weet hij
met zijn fijnzinnige vakmanschap zijn publiek te verwonderen. Treed
binnen in de wereld van de verbeelding!

12+

12+

NIELS BRANDAAN COTTERINK

NIELS BRANDAAN COTTERINK

Vrij naar William
Shakespeare

Een ontwapenende
erfgoedvoorstelling over
Rembrandt van Rijn, zijn
vader Harmen Gerritsz en
zijn zoon Titus

Romeo en Julia

Het beroemdste liefdesverhaal aller
tijden door slechts één persoon
verteld? Jazeker, dat kan! Met
verbluffend gemak sleept Cotterink in
deze vertelperformance zijn publiek
het verhaal in, van de eeuwenoude
vete tussen de families Capulet en
Monteque. Dat uiteindelijk Romeo
en Julia uit liefde voor elkaar sterven
en welke gevolgen dat heeft, zal het
publiek indringend merken.

Leeftijd 12 jaar • SpeelDuur 50 min.
met lesbrief

Rembrandt

Een prachtige erfgoedvoorstelling
over het leven van Rembrandt van
Rijn; hèt Hollandse wonder van de
Gouden Eeuw. Meester in het spel
tussen licht en donker. Verteld vanuit
een originele invalshoek; de vader
van Rembrandt.

Leeftijd 12 jaar / volwassenen
SpeelDuur 50 min. • met lesbrief

Meneer
Zee
Meneer Zee houdt van vertellen, van
het worstelen met woorden, het zoeken
van zinnen, terwijl hij ze vormt met
zijn mond en met zijn stem, die stijgt en
daalt en sluipt en slaat en streelt en af
en toe een sprintje trekt. Mensen doen
geloven met wijdopen ogen. Prevelende
lippen. Een hart dat slaat op zijn ritme.

Storytelling/
Theater lab

14+
STORYTELLING/THEATER LAB:

#Held(IN)

10+

MENEER ZEE

De Beesterij
Geïnspireerd op Animal
Farm van George Orwell
Benjamin, de eigenwijs stijfkoppige
ezel, vertelt het onwaarschijnlijke
verhaal van een boerderij waar de
boer wordt buitengezet. Waar alles
op vier poten vriend en alles op twee
poten vijand is. Er komen nieuwe
wetmatigheden en zoetzaligheden,
waar vooral de varkens van proeven
en profiteren. Want uiteindelijk zijn
zij toch van alle beesten het meest
bijdehand?

Leeftijd vanaf 10 jaar
Speelduur 50 min.
Vertelling Meneer Zee
Muziek Hans Mortelmans en
Jeroen Smets

een vertelvoorstelling
die bol staat van de beats
en de energie
Wie heeft er eigenlijk de broek aan
op de Olympos? Is het oppergod
Zeus of zijn ega, Hera? Of is het
Pallas Athene, de wijste van allemaal?
En wat moeten ze daar op die berg
toch met al die helden, die om
het hardst hun best doen om hun
mannelijkheid te bewijzen? En
vrouwen te schaken… Macht en
aanzien, dat is waar het om draait.
Kortom, niets verandert sinds die
tijd. Of toch wel? Wij willen wel
eens zien wat een stel jonge ‘urban’
vertellers denken over die antieke
goden en wat er gebeurt als we
hen samen met een DJ met deze
beroemde verhalen laten worstelen.
Bittere strijden worden uitgevochten,
broeierige liefdes bloeien op,
hoogmoed wordt bestraft en
persoonlijke vetes worden beslecht.

Leeftijd vanaf 14 jaar
Speelduur 60 min.
Spel Ferhat Kaplan, Nina-Elisa
Euson, Robbie Wallin
Muziek DJ Tripocules
Regie Marjolein Frijling

Storytelling\Theater Lab en
Theater RAST presenteren

Aysegül Karaca
Ayşegül Karaca, een jonge Turks-Nederlandse actrice en zangeres, is geboren met een
oogafwijking waardoor zij door het leven gaat met een zicht van twintig procent. Zij
ziet wazig; net zoals wij onder water zien. Ayşegül groeide op in Schiedam, in een gezin
waarin ze moest opboksen tegen de eeuwenoude mannencultuur en waar uithuwelijking
nog de norm was. Zij koos een andere weg en verloor al jong haar hart aan het theater en
de muziek. Haar voorstellingen kenmerken zich door de lichte en levenslustige manier
waarop ze de zware thema’s voor het voetlicht brengt.

15+

AYŞEGÜL KARACA

Ik zie, ik zie
wat jij niet ziet

15+

AYŞEGÜL KARACA

Oogentroost

Er zijn van die verhalen die verteld
moeten worden. Verbazingwekkend
en meeslepend. Verhalen die je
ontroeren, boos maken, of laten
lachen. Regisseur Celil Toksöz
verzamelt zulke verhalen en maakt
er een hartverwarmende voorstelling
van. Het waargebeurde verhaal van
Ayşegül Karaca is hier één van. Op
een verrassende, humoristische
en soms interactieve wijze vertelt
zij over haar jeugd en deelt zij de
ervaring van het niet kunnen zien
met het publiek. Een muzikale
voorstelling waarin Turkse zang en
ingrijpend spel elkaar afwisselen.

Ayşegül Karaca is twintig procent
van de wereld geschonken, zo slecht
zijn haar ogen. Maar waar haar
ogen twintig procent opvangen,
vangt haar hart de volle honderd,
of nóg meer? Ayşegül, een jonge
Nederlands-Turkse theatermaker,
groeide op in een gezin met huiselijk
geweld. In Oogentroost vertelt en zingt
ze met een flinke dosis humor over dit
lang verborgen familiegeheim.
Met de nodige zelfspot en keihard
positivisme laat zij zien dat ze niet
blijft hangen in pijn en verdriet maar
haar blik op de horizon richt en
iedereen in haar hart sluit.
Voor Oogentroost breekt Ayşegül met
de beklemmende traditie om de vuile
was binnenkamers te houden. Een niet
te missen one-woman show.

Leeftijd vanaf 15 jaar • Speelduur
45 min. • Spel Aysegül Karaca
Muziek Modar Salama
Samenstelling en regie Celil Toksöz

Leeftijd vanaf 15 jaar • Speelduur
60 min. • Spel Aysegül Karaca
regie Celil Toksöz • Muzikanten Emine
Bostanci, Roel Goedhart

Confronterend en hart
verwarmend levensverhaal

Al 30 jaar een retegoeie verteller

Eric Borrias
Een ambachtsman die al 30 jaar de fantasie van zijn
publiek aan het werk zet. Van eenvoudige sprookjes tot
indrukwekkende oorlogsverhalen, van bekende boeken tot
verhalen op maat. Zijn “gereedschapskist” rijk gevuld.

12+
ERIC BORRIAS

Mijn Pop huilt ’s nachts
Het waargebeurde verhaal
van George en Ursula Levy.
Een verhaal dat min of meer
goed afloopt
In 1943 vonden vanuit kamp Vught
de zgn Kindertransporten plaats;
nagenoeg alle kinderen werden
gedeporteerd en vermoord. Maar
enkele ontkwamen aan dit lot.
Onder hen George en Usula Levy,
twee joodse kinderen die, vlak voor
de oorlog begint, van Duitsland
naar Nederland worden gestuurd
in de hoop dat ze daar veilig zijn.
Ze hebben niemand meer, behalve
elkaar en de pop van Ursula. De pop
die troost als je huilt, de pop die
ruikt naar thuis, naar veilig. De pop
die altijd bij je blijft. Toch?

Leeftijd 12 jaar
SpeelDuur 45 min.

12+
ERIC BORRIAS

De 100 jarige Man die
uit het Raam klom en
verdween
De wonderlijke avonturen van de
100 jarige Allan Karlsson, die op
zijn 100e verjaardag uit het raam
van het bejaardenhuis stapt en op
avontuur gaat. Zijn unieke kijk
op het leven en de wonderlijke
lieden die zijn pad kruisen, maken
van ‘De 100 jarige’ een feest. Het
begint met een koffer, een koffer
vol crimineel geld. Criminelen,
politie, het bejaardenhuis, de pers.
Iedereen is op zoek naar Allan en de
wonderlijke club mensen om hem
heen. O ja, en een olifant.

Leeftijd 12 jaar
SpeelDuur 55 min.

Vervolg

Bert
Vos
en
Eric Borrias The Klezmer Society
The Klezmer Society is een prominent
vertolker van de Village Klezmerstijl:
authentieke Joodse muziek zoals het
vroeger in Oost-Europa geklonken heeft.
In haar 10-jarig bestaan maakten zij
3 CD’s en gaven zij vele optredens
in binnen- en buitenland.

14+
ERIC BORRIAS

Koude Rillingen en
ander Ongemak
De Brug van Weejegebeente
‘Wie bij mij werkt,
moet geen angst kennen Jack!’
Een verhaal uit Wales over een
wel heel merkwaardige smid en
zijn leerling. Jack, de jonge leerling
ontdekt dat zijn leraar, een smid, ‘s
nachts een geheim leven leidt.

Speelduur 35 - 40 min.
Drie grijze haren
‘En zonder aarzeling gaf
Sneigolee zich aan het beest!’
Gebaseerd op het gelijknamige veel
bekroonde stripverhaal, is dit een
verhaal zonder happy end, zonder
helden. Bloed en brandstapels
leiden naar de ondergang van de
mooie Sneigolee.

Speelduur 35 - 40 min.
De herbergier van Pidalgio
Een minder bekend verhaal van
Godfried Bomans. Een beroemde
herbergier gaat ver om zijn gasten
te plezieren, heel ver.

Speelduur 15 - 20 min.
Leeftijd vanaf 14 jaar
Totale Speelduur 15 - 75 min.

12+
THE KLEZMER SOCIETY

Het Koffertje van Ida Vos
Indrukwekkende muziek
vertelvoorstelling gebaseerd
op het gelijknamige boek
Violist Bert Vos vertelt samen met zijn
Klezmer Society het ongelofelijke en
waargebeurde verhaal van zijn moeder,
de jeugdboekenschrijfster Ida Vos. Zij
moest als Joods meisje onderduiken
tijdens de Tweede Wereldoorlog. Later
als volwassene, schreef Ida Vos vijf
jeugdboeken over dit thema, waaronder
het bekroonde en veel vertaalde boek
‘Wie niet weg is wordt gezien’. Een
indringende muziekvertelvoorstelling
waarin de Tweede Wereldoorlog wordt
terug gebracht tot een persoonlijk
verhaal dat elk kind kan meevoelen.
De prachtige klezmermuziek in de
voorstelling versterkt dit door het
verhaal te onderstrepen, maar soms ook
te verzachten of juist te relativeren.

Leeftijd vanaf 12 jaar • Speelduur 50
min. • verteller, viool en zang Bert Vos
viool Iefke Wang
accordeon Erica Roozendaal

Theatercollectief

De Mooie Meisjes
Energiek, intiem verteltheater!Theatercollectief De Mooie Meisjes bestaat uit vier
makers met een gedeelde interesse voor grote heroïsche verhalen in combinatie
met een gezamenlijke voorliefde voor energiek, intiem verteltheater.

12+
DE MOOIE MEISJES

De Reis van een Man die
naar de andere kant van
de Oceaan wilde Vliegen
Het verhaal over
de jonge postvlieger
Charles Lindbergh
De Mooie Meisjes blazen een verhaal
uit de weelderige Amerikaanse
jaren 20 nieuw leven in. Met veel
enthousiasme en bravoure vertellen
en spelen ze het verhaal over de jonge
post-vlieger Charles Lindbergh, die in
zijn vliegtuig, helemaal alleen, over de
Atlantische Oceaan wil vliegen. Alleen.
Helemaal alleen. In zijn eentje dus…

Leeftijd vanaf 12 jaar
Speelduur 50 min. (ook filmversie)
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DE MOOIE MEISJES

De Smart van Dionysos
Winnaar Publieksprijs
Café Theater Festival 2017!
  “Uiterlijke schoonheid is
onbelangrijk. Het karakter, dat
is de smaak van een persoon.
En geloof me, er is weinig zo
belangrijk als de smaak…” De
Mooie Meisjes gaan verder waar
de oude Grieken zijn gestopt! Met
veel enthousiasme en luchtigheid
brengen deze jonge theatermakers
hun zelfgeschreven mythe ten tonele
– geen zwaarmoedig gedoe; het is
theater, geen geschiedenisles! De
drie spelers nemen het publiek mee
de verbeelding in naar de wereld
van Dionysos, de wijngod die met de
machtige Apollo strijdt om de mooie
Nifelia. Twee onsterfelijke goden,
twistend om een wonderschoon
sterfelijk meisje… Of zijn het niet de
goden, maar de spelers die met elkaar
in de knoop liggen?

Leeftijd vanaf 12 jaar
Speelduur 30 min.
Taal Nederlands en Engels

Workshop

Ernst Weerstra
Ernst geeft workshops en trainingen Verhalen Vertellen en Spreken in het openbaar op
scholen en in bibliotheken. Ernst is afstudeer mentor voor de Vertelacademie en was
partner in Zelfbewust Academy waarvoor hij Inspiratie workshops faciliteerde.

12+
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Theaterbureau Het Verteltheater
Artistieke leiding: Ernst Weerstra Bouwstraat 55, 3572 SP Utrecht 030-2723022
info@verteltheater.nl www.verteltheater.nl vimeo.com/verteltheater

Grafisch ontwerp Buro Brouns

In deze workshop Verhalen vertellen leer je
jouw verhaal authentiek op jouw eigen manier
beeldend en speels te vertellen, met gebruik
van je gebaren, mimiek, spelen met je stem en
spanning opbouwen. Aan de hand van speelse
werkvormen oefen je vertelvaardigheden die
direct toepasbaar zijn bij het vertellen van
je verhaal in de praktijk. Aan de orde komt
ook: je verhaal zo voorbereiden dat je het
goed kunt onthouden, de opbouw van een
verhaal, spanning opbouwen, het effect van
lichaamstaal en de presentatie van een verhaal.

