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Voor de groepen 1 t/m 4 bieden we de mogelijkheid 
om te kiezen tussen een voorstelling op school of 
een voorstelling in het ATLAS Theater. De groepen 
5 t/m 8 hebben de keuze uit twee voorstellingen 
welke plaatsvinden in het ATLAS Theater: de 
optimale plek om een voorstelling te ervaren! Neem 
vooral een kijkje op de volgende pagina’s waar meer 
informatie over de voorstellingen te vinden is.

Enthousiast geworden?
Middels bijgevoegd inschrijfformulier kunt u uw 
school (één of meerdere groepen) aanmelden. De 
voorstellingen in het ATLAS Theater vinden plaats 
op een vaste datum. Kiest u voor een voorstelling 
op school (in het speellokaal of in de buurt van de 
school), dan zal in overleg de datum, locatie en 
groepsindeling bepaald worden. K&C verzorgt de 
planning, administratie en de financiële afwikkeling. 
De kosten voor deelname aan het Podiumplan 
Emmen bedragen per voorstelling € 11,00 per 
leerling.

Wij hopen u komend schooljaar bij de voorstellingen 
te mogen verwelkomen!

Anne-Will Lufting 
Medewerker Educatie

ATLAS Theater

Simone Koelman 
Projectmedewerker Podiumplan Emmen

Stichting Kunst & Cultuur

Stichting Kunst & Cultuur (K&C) en het 
ATLAS Theater maken zich samen sterk voor 
cultuureducatie voor ieder kind.

Voor meer informatie over het Podiumplan 
Emmen kunt u contact opnemen met 
Simone Koelman, projectmedewerker 
Podiumplan Emmen.

Deze brochure is een uitgave van 
Stichting Kunst & Cultuur en het 
ATLAS Theater

Cultuureducatie is van groot belang voor de 
vorming van een eigen identiteit. Door te leren over 
en mét kunst en cultuur wordt een onderzoekende 
houding bevorderd waar kinderen een leven lang 
plezier aan beleven.  

Dit jaar gaan K&C en het ATLAS Theater een 
samenwerking aan en willen we kinderen de magie 
van theater laten beleven. Kunst verrijkt, ontplooit, 
stimuleert, inspireert, zet toe tot reflectie, geeft 
betekenis, verrast, creëert én geeft plezier!

Doe mee met het Podiumplan Emmen!
Voor u ligt het Podiumplan Emmen met het 
educatieve aanbod van K&C en het ATLAS Theater. 
Het Podiumplan Emmen bestaat uit professionele 
voorstellingen voor het basisonderwijs waarbij 
kinderen kennismaken met diverse theater-
disciplines. 

Keuze uit voorstellingen inclusief 
lesmateriaal
Voor komend schooljaar hebben we meerdere 
voorstellingen geselecteerd: van een reis naar de 
maan waarbij dromen nagejaagd worden,  een 
gave dansvoorstelling met vallen en opstaan 
tot een slapstickvoorstelling naar het bekende 
kinderboek ‘de Gruffalo’. Bij iedere voorstelling 
wordt lesmateriaal aangeleverd, passend bij de 
kerndoelen en niveaus van de doelgroep. 

Beleef de magie 
van theater!
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P O P P E N T H E AT E R

T H E AT E R

naar het 

kinderboek!

21 — 25 sep ’20

tijd  in overleg

duur   50 min

max  -

locatie   speellokaal

verduistering ja

speelvlak  6 x 5 x 3 m

thema    sprookjes, 

Oosterse steden

kerndoel 5 4  
 

ma 11 jan ’21

tijd  9.30 & 11.30 uur

duur  45 min

max 200 leerlingen

locatie ATLAS Theater

thema kinderboek, slapstick, spanning, humor

kerndoel  5 4  
 

A
laddin

D
e W

inter-G
ruffalo

Aladdin
Poppentheater 
Koekla

Een spannend en wondermooi sprookje uit 
Duizend-en-een-nacht vol magie en humor, in een 
modern jasje. In een kleurrijk decor met animatie 
voert het prachtige poppenspel je mee naar 
een wereld van Oosterse steden, woestijnen en 
paleizen.

Aladdin droomt ervan om prins te zijn en om 
iedereen in zijn land gelukkig te maken. Op een 
dag klopt er een man aan die beweert zijn oom 
te zijn en wensen te kunnen vervullen. Hij neemt 
Aladdin mee op een vliegend tapijt naar het verre 
Oosten. Een spannend avontuur begint waarbij 
Aladdin samen met de Djinn en de prinses alles 
op alles moet zetten om de wonderlamp te vinden 
en Djafar de tovenaar te verslaan.

De Winter-
Gruffalo
Meneer Monster

Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop 
en paarse stekels van zijn rug tot op zijn kop. 
Wie kent hem niet? De Gruffalo! Een spannende 
fysieke slapstickvoorstelling in een speciale 
sneeuw-editie.

Een kleine muis loopt door het diepe donkere 
bos en wordt beslopen door drie dieren die niets 
liever willen dan hem opeten. Gelukkig weet de 
muis zijn fantasie te gebruiken en bedenkt hij 
een list. Maar wat gebeurt er als de muis opeens 
wordt geconfronteerd met zijn eigen verzinsels? 
Overwint de kleine muis zijn angsten voor die 
grote griezel? 

Deze succesvoorstelling is een bewerking van het 
meesterlijke kinderboek ‘De Gruffalo’ van Julia 
Donaldson & Axel Scheffler.
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T H E AT E R

Meneer B vliegt 
naar de maan
Studio 
Dondersteen

Een verhaal over fantasie, creativiteit en de 
kracht in jezelf vinden. Use the force en jaag 
je dromen na! Wie weet wat het je brengt.

Van jongs af aan droomt Meneer B. van een 
reis naar de maan. Keer op keer fantaseert hij 
met zijn modelbouwraket hoe dat zou gaan: 
het aftellen, het opstijgen naar de ruimte en 
het landen op de maan. Om dan onder het 
genot van een heerlijke maanbanaan en een 
sterrenstofcocktail op het maanzandstrand 
te kijken naar de ondergaande aarde! Wie wil 
dat nou niet?

Als hij op een dag in de krant een advertentie 
ziet voor de ‘Eerste Vakantievlucht naar de 
Maan’ besluit hij al zijn spaargeld bij elkaar te 
schrapen en een ticket te kopen!

Dat is het begin van een hilarisch avontuur. 
Want wat neem je mee op een reis met 
onbekende bestemming? Is zonnebrand 
factor 250 genoeg? Wat krijg je te eten? 
En… ben je er wel alleen?

8 — 12 mrt ’21

tijd  in overleg

duur  45 min

max   - 

locatie   speellokaal 

verduistering nee

speelvlak  4 x 4 x 2,5 m

thema  fantasie, creativiteit, de ruimte

kerndoel  5 4  
 

39  
 

D A N S A C R O B AT I E K

G R O E P 3- 4

M U Z I E K

di  27 okt ’20

tijd 11.00 & 13.30 uur 

duur  55 min

max 250 leerlingen

locatie  ATLAS Theater

thema vrijheid, geborgenheid, durf

kerndoel  5 4  
 

3 4  
 

37  
 

Lepeltje Lepeltje
De Dansers
Durf jij je in iemands armen te laten vallen? 
Samen springen en niet nadenken over waar je 
neerkomt? Al je vrienden bij elkaar verzamelen en 
als één grote kluit armen en benen door de kamer 
te koprollen? Of wil je liever in iemands knusse 
omhelzing in slaap vallen?  Drie dansers en een 
muzikant nemen het publiek mee in een wereld 
vol matrassen en 1000 x vallen, op zoek naar dat 
ene magische moment dat je voelt dat je zweeft.

6 7

1000 x vallen, 
optillen, gooien, 
vangen… en  
misschien 
zelfs vliegen. 
Indrukwekkende 
acrobatische dans 
en dromerige 
muziek.

G R O E P 3- 4



V E R T E LT H E AT E R

Werktuig
PNTheater

Erik verhuist met zijn ouders naar Guisbalg; een 
dorp waar nooit iets gebeurt. Maar dan ontmoet 
hij Jan. Jan neemt hem op sleeptouw en samen 
ontdekken de jongens een verlaten schuur. Op een 
nacht kijkt Erik met zijn verrekijker uit zijn raam 
en ziet er licht branden. Het wordt echt spannend 
als ze een opdracht vinden! De jongens gaan 
op onderzoek naar de geheimzinnige bewoner. 
Steeds is er een nieuwe opdracht die Erik en Jan 
moeten uitvoeren. Al snel verliezen ze zich in hun 
eigen verbeelding, totdat de werkelijkheid hen 
inhaalt.

Twee spelers vertellen een verhaal, dat zij 
muzikaal begeleiden met geluiden van gereed-
schappen. Het verhaal is geïnspireerd op het 
nummer ‘What’s he building in there?’ van 
Tom Waits.

ma 8 feb ’21

tijd 10.30 & 13.00 uur 

duur  45 min

max  150 leerlingen 

locatie  ATLAS Theater

thema vriendschap, fantasie, muziek, burgerschap

kerndoel   5 4  
 

3 4  
 

37  
 

muziek 

met gereed-

schappen! 

Een mysterieuze en speelse 
verteltheatervoorstelling 
over vriendschap, fantasie, 
nieuwsgierigheid en 
verantwoordelijkheid. 
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IK eh... ik
Het Houten Huis 
& Nordland Visual 
Theater 

Vanochtend vertrok ik op tijd van huis, maar 
eenmaal buiten bleek ik gedeeltelijk nog 
in bed te liggen. Toen ik ‘s avonds terug 
kwam, had mijn achtergebleven ik de deur 
geblokkeerd. Door het raam zag ik hem 
door het huis rennen. Alles was overhoop 
gehaald. De letters uit de computer waren 
in de koelkast gepropt, er zwommen vissen 
tussen de kamerplanten en m’n vuile was hing 
buiten te drogen. Toen ik hem erop aansprak 
ontkende hij alles en glipte gauw weg in het 
schilderij op de gang.

Spectaculair draaiend decor
Het decor bestaat uit een kubus van 5 
meter doorsnee die kan roteren om zijn as. 
De binnenkant van de kubus is ingericht 
als een huis. Het vlak dat na het draaien 
de vloer vormt, bepaalt in welke kamer de 
hoofdpersoon zich bevindt. Tijdens het 
draaien van de kubus kan de hoofdpersoon 
van de ene naar de andere ‘kamer’ lopen. 

B E E L D E N D M U Z I E K T H E AT E R

ma 15 mrt ’21 
13.00 uur

duur  55 min

max  200 leerlingen

locatie  ATLAS Theater

thema muziek, ego, burgerschap

kerndoel 35  
 

37  
 

47  
 

5 4  
 

55  
 

56   

di 16 mrt ’21
9.30 uur

G R O E P 5 - 6 G R O E P 7-8
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Een muzikale, 
beeldende 

voorstelling 
over in gevecht 

zijn met jezelf 
en de tijd.

ook 

geschikt voor 

het speciaal 

onderwijs!



G E N R E
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De grote 
Olympische 
spelshow
Lonneke van Leth 

In deze hilarische spelshow passeren pittige 
dancebattles en vragen over belangrijke 
momenten uit de Olympische sportgeschiedenis 
de revue. Twee teams trekken ten strijde om de 
winst van die felbegeerde prijs. De leerlingen 
fungeren als publiek en welbekende hulplijn voor 
het panel. De grappige situaties, feiten en weetjes 
vliegen je in hoog tempo om de horen! Spelshow 
host Bart Rijnink (bekend van Het Klokhuis en 
Mees Kees) presenteert dit alles met een dosis 
humor en een knipoog. 

Met deze voorstelling wil Lonneke van Leth 
jongeren stimuleren om na te denken over een 
gezonde levensstijl en laten zien dat dans en 
sport veel overeenkomsten hebben. 

Spel, dans en sport in 
één voorstelling! 

D A N S

di 20 okt ’20

tijd 10.30 uur & 13.00 uur

duur  45 min

max  300 leerlingen

locatie  ATLAS Theater

thema  Olympische spelen, sport, gezonde levensstijl 

kerndoel   5 0
 

5 4
 

55

G R O E P 7-8
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Kunstzinnige 
oriëntatie

5 4

De leerlingen leren beelden, 
muziek, taal, spel en beweging 
te gebruiken, om er gevoelens 
en ervaringen mee uit te 
drukken en om er mee te 
communiceren. 

55

De leerlingen leren op eigen 
werk en dat van anderen te 
reflecteren.

56

De leerlingen verwerven 
enige kennis over en krijgen 
waardering voor aspecten van 
cultureel erfgoed.

Oriëntatie op jezelf 
en de wereld

Mens en samenleving

3 4

De leerlingen leren zorg te 
dragen voor de lichamelijke en 
psychische gezondheid van 
henzelf en anderen.

35

De leerlingen leren zich 
redzaam te gedragen in sociaal 
opzicht, als verkeersdeelnemer 
en als consument. 

37

De leerlingen leren zich te 
gedragen vanuit respect voor 
algemeen aanvaarde waarden 
en normen.

39

De leerlingen leren met zorg om 
te gaan met het milieu. 

Ruimte

47

De leerlingen leren de 
ruimtelijke inrichting van de 
eigen omgeving te vergelijken 
met die in omgeving elders, in 
binnen- en buitenland, vanuit 
de perspectieven landschap, 
wonen, werken, bestuur, 
verkeer, recreatie, welvaart, 
cultuur en levensbeschouwing. 
In ieder geval wordt daarbij 
aandacht besteed aan twee 
lidstaten van de Europese Unie 
en twee landen die in 2004 lid 
werden, de Verenigde Staten en 
een land in Azië, Afrika en Zuid-
Amerika.

Kerndoelen
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