
 
 

 

Aan de ouder(s)/verzorger(s)  

van de leerlingen van 4 TVWO 

 

 

Datum:  15 februari 2016 

Betreft:  workshop en voorstelling Mata Hari 

Kenmerk: 15098/NOY 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

In het kader van het Art & Culture of van CKV of uit eigen interesse, neemt uw kind op dinsdag 23 

februari a.s. deel aan een workshop rond Mata Hari van Het Nationale Ballet en bezoekt ’s avonds de 

voorstelling. Het internationaal vermaarde Nationale Ballet past heel goed in het programma van Art 

& Culture. Maar ook voor de “gewone” CKV-leerling kan dit een onvergetelijke ervaring zijn. 

 

Mata Hari is een fonkelnieuwe choreografie van de artistiek leider van Het Nationale Ballet, Ted 

Brandsen, die voor het eerst in jaren weer de tijd vond om zelf een choreografie te maken. Mata  

Hari, het Friese meisje dat in Parijs wereldfaam verwierf als “exotisch danseres” – bijna naakt en voor 

die tijd zeer schokkend - een turbulent leven had met vele affaires en uiteindelijk geëxecuteerd werd 

wegens contraspionage, is een oer-Hollandse personage dat zeer tot de verbeelding spreekt. Een 

ideaal onderwerp voor een ballet vond Ted Brandsen en het is vreemd dat niet eerder iemand op het 

idee gekomen is. De verwachting is dat deze choreografie de komende jaren de wereld over zal gaan. 

 

De leerlingen worden die dag vanaf 13.00 uitgeroosterd. Wij gaan dan met de fiets en de trein naar 

Amsterdam Centraal. ‘s Middags volgen ze een dansworkshop van docenten van Het Nationale Ballet 

(neem gemakkelijke kleren mee). ’s Avonds  bezoeken we de voorstelling. Die begint om 20.15 en is 

omtrent 22.15 afgelopen. Ze worden door ons begeleid tot aan station Haarlem. Rond 23.00 

verwachten we daar te zijn. U kunt uw kind daar ophalen of tussen 23.15 en 23.30 weer thuis 

verwachten. 

 

De kaartjes worden betaald uit het schoolbudget. Tramkaartjes in Amsterdam zijn gratis op vertoon 

van het voorstellingticket. De kosten voor de  trein worden door de school betaald. Begeleiders zijn 

mevrouw  Pip Kelting (docente drama) en ondergetekende. 

 

Ik  hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Heeft u toch nog vragen of bezwaren, dan kunt u 

mij mailen (j.noyons@schoter.nl) of bellen naar de school, waarna ik zo snel mogelijk contact 

opneem. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jules Noyons 
docent drama 
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