
 

Sportweg 9, 2024 CN Haarlem, Tel. 023 – 5258491, info@schoter.nl, www.schoter.nl 

 

 

 
 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van 4 Mavo die drama volgen 
 

 

 

 

 

Datum:   12 oktober 2018 

Kenmerk: 18190078/NOY 

Betreft:  voorstelling Horror Purmerend 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

In mijn vorige mail bracht ik u ervan op de hoogte dat de leerlingen drama in 4 mavo, ter 
voorbereiding van het Centraal Schriftelijk examen, met mij drie voorstellingen bezoeken. Na 
het bezoeken van een voorstelling stuur ik per e-mail een toets over de voorstelling waarvan 
de vragen qua niveau en inhoud vergelijkbaar zijn met examenvragen.  

Als tweede voorstelling bezoeken we op vrijdag 2 november de voorstelling Horror van 
Jakop Ahlbom. Een enorm succes, dat inmiddels over de hele wereld gespeeld is en bij een 
eerdere 4 MAVO klas erg in de smaak viel.  

De Jakop Ahlbom Company maakt fysiek beeldend theater en is uniek in zijn soort, door zijn 
mix van mime, dans, slapstick, live muziek, special effects en vervreemdende, poëtische 
elementen. De vaak woordeloze voorstellingen zijn toegankelijk voor een groot, divers en 
internationaal publiek. Ahlbom creëert met 'Horror' een magische wereld in het theater. Een 
oud huis wordt geteisterd door een tragische familiegeschiedenis. De jongste zus is 
weggekomen, maar wat is er met de oudste zus gebeurd? Als ze terugkeert naar haar 
ouderlijk huis wordt ze geconfronteerd met een weggestopt verleden. De enige manier om te 
overleven is de gruwelijke waarheid onder ogen te zien.  

Voor deze voorstelling moeten we reizen, en wel naar Purmerend. We zullen vertrekken 
vanaf station Haarlem om 19.00. Naar verwachting zijn we daar om 22.50 weer terug. Vanaf 
station Haarlem gaan de leerlingen op eigen gelegenheid naar terug naar huis. Zowel de 
kosten voor de voorstelling als het treinkaartje worden door de school vergoed.  

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 
 


