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“Prachtige poppen, spel en muziek. Je wordt
helemaal meegenomen.”
Leerkracht St. Michaelschool Groningen

“Prachtige voorstelling. Wat een
fantastisch warm nest waarin je terecht
komt. (...) Deze voorstelling heeft me
zo speels en licht naar mijn eigen wolk
laten kijken. Ik ben weer een beetje blij
vandaag.”
Begeleider op school

Een theatraal stiltemoment in je dag
Waar kom je terecht als je een dassenburcht instapt? Ga ondergronds en
zweef tussen de wolken... In deze burcht voel je je zwaar en licht tegelijk.
Te midden van een wollige omgeving kijk en luister je naar het verhaal van
Das. Langzaam gaat het licht aan in zijn hoofd, maakt de herrie plaats voor
stilte en duwen rustige gedachten de drukte weg. Trek je sokken wat hoger
op, leun achterover en kom zelf ook even tot stilstand.
Welke das schuilt er in jou?

Wolk in de klas is geïnspireerd op de voorstelling Hoe licht kan een wolk zijn
van Het Houten Huis en Feikes Huis.
regie: Karlijn Benthem | dramaturgie: Inez de Bruijn		

Educatie
Twee klassen worden ieder apart in een
lange sliert naar het speellokaal geleid.
Daar kruipen ze door een bijzondere poort
en komen op een groot wolkeneiland
van zachte materialen. Een kleine
marionettenpop in de vorm van een das
vertelt zijn verhaal. Hij komt soms dichtbij,
maar hij is ook verlegen…
Bij al onze voorstellingen maken we voor
klassen een gratis pakket opdrachtkaarten
dat we voorafgaand aan de voorstelling
opsturen naar de school. Met de kaarten
trainen we de verbeeldingskracht en kan
de docent de voorstelling voorbereiden,
nabespreken en het thema verdiepen.
Bij Wolk in de Klas gaan de opdrachten
over het maken van rituelen in de klas
en de bevordering van concentratie en
samenwerking.

Speelruimtevoorstelling
Educatie, participatie en voorstelling
vormen in Wolk in de Klas een geheel.
Kinderen nemen deel door bijvoorbeeld
mee te spelen, te schrijven of te musiceren.
Er kunnen verschillende vakken aan de
voorstelling worden gekoppeld, zoals taal,
muziek, handvaardigheid, bewegingsles of
rekenen.
Een speelruimtevoorstelling vindt plaats in
het speellokaal.
Info voor scholen
klassen
groep 1, 2 en 3
speelplek
speellokaal (84 m2)
aantal bezoekers
max. 60 leerlingen incl. begeleiders
prijs
enkele voorstelling: € 750,twee voorstellingen: € 900,drie voorstellingen: € 1050,Meerdere voorstellingen dienen plaats te
vinden op dezelfde dag en locatie.
contact
Suuz van Wijk
suuz@hethoutenhuis.org
050-7370250 / 06-41844653

