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Aan de ouders van de leerlingen van klas 2V (uitgezonderd 2TVa) en 2MAVO   

 

 
 

Datum:   9 november 2017 

Kenmerk: 17067/NOY 

Betreft:  bezoek theatervoorstelling Toneelschuur 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op donderdag 30 november, om 16.00 ’s middags,  bezoekt uw kind in het kader van het 

programma Drama de voorstelling Woestijnjasmijntjes van De Toneelmakerij. De voorstelling 

is in De Toneelschuur. Voor het Schoter is een speciale schoolvoorstelling ingelast. Wij vinden 

het belangrijk dat elke leerling in de onderbouw “de weg naar het theater leert vinden”. In 

Haarlem vind je de betere professionele theatervoorstellingen voor een groot deel in De 

Toneelschuur. 

Woestijnjasmijntjes is losjes gebaseerd op de film “”La Vita è Bella” en gaat over de 

vluchtelingen Jakob en zijn dochter Nour. Onderweg vertelt Jacob zijn dochter prachtige en 

fantasievolle verhalen en tovert zo hun barre tocht om tot een groots avontuur, waarin Nour de 

prinses is. Douaneagenten veranderen in waakhonden, een migratieambtenaar in een 

ijskoning en hun medereizigers in woestijnjasmijntjes. Een poëtische voorstelling over moed 

en onschuld, over oorlog en vrede. Een modern sprookje van een vader die zijn dochter de 

mooiste bloemen laat zien in een vallei van treurnis en ellende. 

De leerlingen moeten over deze voorstelling een “Kijkwijzer” maken die beoordeeld wordt en 

meetelt voor Drama. Het betreft hier een verplicht onderdeel van het vak Drama.  

Wij verwachten dat de voorstelling zo’n anderhalf uur duurt. Uw kind wordt verondersteld op 

eigen gelegenheid (per fiets) naar De Toneelschuur te komen en weer naar huis terug te 

gaan. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan verzoeken wij u uw kind zelf rond 17.30 op te 

halen bij De Toneelschuur, Lange Begijnestraat 9. 

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb ingelicht. Als u nog vragen hebt kunt u die mailen aan 

j.noyons@schoter.nl 

 

Met vriendelijke groet 

Namens de sectie Drama 

Jules Noyons 

Docent drama en Art & Culture 

 


