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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen Drama en KuA van 5H 

 
 

 

 

Datum:   21 december 2018 

Kenmerk: 18190162/PRH 

Betreft:  operavoorstelling Onegin op het Schoter ihkv Kunst Drama. 

   en bezoek theatervoorstelling De koning sterft Toneelschuur Haarlem 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen Drama en KuA van 5H, 

 

Na het maken van een klokhuis filmpje over een beroep of opleiding, gaan we in januari 

werken aan de eindvoorstelling die in maart zal uitkomen.  

Naast het zelf spelen en ontwerpen van scènes is beschouwen van professioneel theater 

ook een belangrijk leerdoel bij drama in de bovenbouw.  

We hebben twee fantastische voorstellingen gevonden, die de leerlingen in januari kunnen 

zien: 

Op dinsdag 22 januari om 14.30 uur speelt de Operafabriek de operavoorstelling Onegin in 

de aula van het Schoter, voor de leerlingen Kunst (Drama) van 4H, 4V, 5H en 5V. Het is een 

korte Nederlandse bewerking van de Russische opera Jevgeni Onegin van Tchaikowsky. 

Het is een interactief gebeuren en de mobiel mag mee ! Na het nagesprek kunnen de 

leerlingen om ca. 16 uur weer naar huis. 

 

Op woensdag 23 januari gaan we naar de try out van De koning sterft van Ionesco. 

De aanvang van de voorstelling is 20.00 en de eindtijd zal ongeveer 22.00 zijn. 

Hieronder een korte omschrijving  van de voorstelling 

 
Gebaseerd op de absurdistische klassieker De koning sterft van Ionesco maakt Olivier 
Diepenhorst samen met Abke Haring (winnares Theo d’Or Hamlet vs. Hamlet), Krisjan 
Schellingerhout, Imke Smit en Jip van den Dool een muzikale en fantasievolle voorstelling over 
oog in oog staan met het grote einde. 

 
De Koning is net monter uit bed gestapt als zijn dierbaren hem komen vertellen dat hij het einde van 
de voorstelling niet zal halen. Gisteren was hij nog almachtig heerser, maar vandaag weigert zelfs zijn 
eigen lichaam te gehoorzamen als hij het beveelt door te blijven leven. Met humor en lichtheid neemt 
Ionesco de Koning mee op zijn laatste reis, die via ongeloof en angst leidt naar acceptatie en 
berusting. Tot uiteindelijk ook dat niet meer uitmaakt. 
Ionesco was een absurdist, iemand voor wie god niet meer bestaat en die geen zin kan ontdekken in 
het bestaan. In 1962 was hij ernstig ziek. Hij was gedwongen zijn mogelijk naderende einde onder 
ogen te zien en schreef dit intrigerende stuk waarin niet alleen de koning, maar met hem ook zijn hele 
koninkrijk sterft. 
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De kosten voor de voorstellingen worden betaald uit de cultuurkaart. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Miriam van Praagh  en  Joke de Jong 

Docent Kunst Algemeen  Docent Drama 

m.vanpraagh@schoter.nl   j.dejong@schoter.nl 

 


