
 

 
Datum:    5 februari 2016 
Betreft:    toneelvoorstelling “De Jossen” 
Kenmerk: 15080/GSS 
 

Beste ouders van onze leerlingen, 
 
Bij deze nodigen wij u met trots uit voor de grote toneelvoorstelling 'De Jossen'.  
 
Stel je eens voor… je leeft in een wereld waarin iedereen hetzelfde is. Jij lijkt op mij, hij lijkt op jou en 
zij lijkt weer op hem. Je leeft in een groep die alles samen doet en geen moment van elkaars zijde 
wijkt. Deze groep kent elkaar door en door, ze zíjn elkaar. We poetsen onze tanden met links en 
kammen onze haren met rechts.  

Welkom in de wereld van de Jossen. Hier heet iedereen Jos. Ken je Jos toevallig? De buurman van 
Jos? Net als alle anderen Jossen houdt hij van dansen, punniken, larpen, curling, figuurzagen, 
karaoken, postzegels sparen, kindersurprise eieren uitpakken, disco bowlen, vingerverven, linedancen, 
vliegtuigen spotten, slakken tellen, grasmaaien, snelwandelen, schoonzwemmen en hamertje-tikken. 
Ja het zijn gekke Jossen, die Jossen.  
Maar dan is daar ineens die ene dag.. Jos 1 voelt zich plotseling niet meer zo de Jos. Niets maakt haar 
nog blij. Het is duidelijk, ze is uitgejost.  

Wat nu? De Jossen staan voor een groot dilemma. Waar ze eerst als een hechte groep vredig leefden, 
dreigt nu de onthulling van Jos 1 de hele boel op stelten te zetten. Betekent dit het einde van het 
geliefde Josdom?  
 
De Jossen is een voorstelling over de strijd tussen samenhorigheid en individualiteit. Blijf je veilig in 
de groep of durf je op zoek te gaan naar je eigen identiteit?  

 
Wij nodigen u van harte uit om op vrijdag 19 februari of zaterdag 20 februari samen met uw zoon of 
dochter naar deze voorstelling te komen kijken. Een avondje uit voor het hele gezin, want uiteraard 
zijn broertjes en zusjes (de voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 10 jaar) ook van harte 
welkom.  
 

Speeldata: Vrijdag 19 februari & zaterdag 20 februari 20.00 uur Kaarten 5 euro  
Kaartverkoop in de hal in de kleine pauze 
Reserveren? Bel 023-5258491 of mail naar p.tangerman@schoter.nl  
Locatie: Schoter Theaterzaal, Sportweg 9, Haarlem www.schoter.nl  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Puck Tangerman en Anne van Delden. 
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