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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van 4TVWO 
 

 

 

 

 

Datum:   31 maart 2017 

Kenmerk: 16249/NOY 

Betreft:  workshop en voorstelling Kings of War 

 

 

Geachte ouder/verzorger, 

 

In het kader van het Art & Culture, bezoekt uw kind op woensdag 19 maart de voorstelling 

Kings of War van Toneelgroep Amsterdam. Daaraan voorafgaand doet uw kind mee aan een 

workshop geleid door een theaterdocent van het gezelschap. De twee komende lessen 

wordt deze activiteit op school voorbereid. 

Kings of War is een opwindende marathonvoorstelling van de internationaal vermaarde 
regisseur Ivo van Hove.  Aan de hand van vijf opeenvolgende koningsdrama’s – Hendrik V, 
Hendrik VI deel 1,2 en 3 en Richard III - maakt van Hove een studie van leiderschap. Deze 
voorstelling werd, na een juichend ontvangen serie in Amsterdam, afgelopen najaar ook in 
New York gespeeld, aan de vooravond van de verkiezing van Donald Trump. Recensenten 
vonden dat deze theatervoorstelling meer inzicht gaf in het politiek mechanisme dan de 
journalistiek ooit zou kunnen. 
 
De voorstelling duurt langer dan gewoonlijk: van 19.00 uur tot 23.30 uur. We verwachten 

daarom rond 00.30 uur terug te zijn op station Haarlem. Ik begeleid de leerlingen tot daar. 

Uw kunt uw kind daar ophalen of tussen 00.30 uur en 01.00 uur weer thuis verwachten. 

Mocht u tijdens de activiteit contact met mij willen opnemen:  mijn mobiele nummer is 06-

11457176.  Uiteraard staat die tijdens de voorstelling uit, maar tot 19.00 uur en onmiddellijk 

na  de voorstelling zal ik bereikbaar zijn. 

Op donderdag 20 maart worden deze leerlingen uitgeroosterd tot 12.00 uur.  

Op de dag van de voorstelling, 19 maart, stoppen de lessen voor deze leerlingen om 13.00 

uur. Wij gaan dan met de fiets en de trein naar Amsterdam Centraal voor de voorbereidende 

workshop, die om 15.00 uur zal beginnen.  

De kaartjes worden betaald uit het schoolbudget.  

Ik  hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Heeft u toch nog vragen, 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  Art & Culture  
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