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Aan de ouders van de brugklasleerlingen havo en mavo en de leerlingen van 2 mavo 

 

Datum:  7 december 2018 

Kenmerk: 18190144/NOY 

Betreft: bezoek theatervoorstelling Martin Luther King van Urban Myth 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op woensdagmiddag 9 januari bezoekt uw kind in het kader van het programma drama een 
speciale schoolvoorstelling van de productie Martin Luther King van Urban Myth in De 
Toneelschuur. 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. Hieronder wat inhoudelijke informatie: 

Hoe ver ga jij voor je dromen? 

Hoe ver ga jij voor je dromen? Daarover gaat deze muzikale familievoorstelling over een 
jonge man die een wereld van ongelijkheid ontdekt. Met een speech die iedereen wel een 
keer gehoord heeft, valt hij deze wereld aan. Urban Myth neemt ons mee terug naar 1937, 
als de jonge Martin Luther King nog onbezorgd met z’n vriendjes speelt en huidskleur voor 
hem nog geen issue is. Totdat hij niet naar dezelfde school mag waar zijn vriendjes heen 
gaan, omdat Martin niet wit is. Een gevoel van onrechtvaardigheid komt bovendrijven en een 
vuurtje wordt aangewakkerd dat niet meer te stillen is. Hoe ver is Martin bereid te gaan? 
 
De voorstelling begint om 16.00. De leerlingen fietsen vanaf school onder begeleiding naar 
De Toneelschuur, Lange Begijnenstraat 9 (in het centrum van Haarlem). De voorstelling is 
afgelopen om 17.15. 
 
In principe gaan de leerlingen met eigen vervoer naar De Toneelschuur en terug naar huis. 
Indien u daartegen bezwaar heeft, verzoeken wij u uw kind zelf op te komen halen bij De 
Toneelschuur. Uiteraard kunnen de leerlingen ook mee terug fietsen naar school om vandaar 
de weg naar huis te vervolgen. 
 
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 

 

Namens de sectie Drama 
Jules Noyons  


