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Aan de ouders van de leerlingen van 4 mavo die het vak Drama volgen 
 

 

 

 

Datum:   14 september 2018 

Kenmerk: 18190018 

Betreft:  voorstelling WO-MAN Toneelschuur 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

 

Zoals u waarschijnlijk wel weet doen de leerlingen die het vak drama volgen straks, naast het 

praktische schoolexamen gericht op spelvaardigheden, ook Centraal Schriftelijk Examen in  

het vak. Op een computer krijgen ze fragmenten van voorstellingen te zien waar ze 

kennisvragen, analytische en creatieve vragen over moeten beantwoorden. Om ze daarop 

goed voor te bereiden bezoek ik daarom gedurende het jaar drie voorstellingen met ze. In 3 

mavo hebben ze dat ook al gedaan. Na een voorstellingbezoek stuur ik per e-mail een toets 

over de voorstelling waarvan de vragen qua niveau en inhoud vergelijkbaar zijn met 

examenvragen.  

 

Als eerste voorstelling bezoeken we op woensdag 26 september WO-MAN van Golden 

Palace in de Toneelschuur. De voorstelling begint om 20.00. Hij is nog niet in première 

gegaan, maar doorgaans duurt een voorstelling anderhalf tot twee uur.  

 

In het komische, maar zeker ook ontroerende ‘WO-MAN’ leren twee talentvolle 

poweractrices de man in zichzelf te accepteren. Dionne Verwey en Ritzah Statia hebben 

namelijk last van gender-stress: diep in hun binnenste sluimert een ontembare mannelijke 

kracht. Dat schept de nodige verwarring over rolpatronen. Want wie moet er nu de 

vuilniszakken buiten zetten? Wie is de jager en wie is de prooi? Dionne en Ritzah gaan op 

zoek naar het evenwicht tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid en ontdekken een nieuwe 

versie van zichzelf. The best of both worlds? Dat moet nog maar blijken…   

Golden Palace maakt al jaren geestige mime-voorstellingen die door middel van fysiek spel 

genadeloos het menselijk  gedrag fileren.  

De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar De Toneelschuur en na de voorstelling terug 

naar huis.   

 

Ik  hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Hebt 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  drama   


