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Aan de ouders van de leerlingen uit 3 mavo die het vak drama volgen 
 

 

 

 

 

Datum:   15 februari 2019 

Kenmerk: 18190222/NOY 

Betreft:  Voorstelling Snowflake 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),  

Uw kind heeft dit jaar voor het vak drama gekozen en kan daar volgend jaar ook eindexamen 
in doen. Zoals ik in mijn mails eerder dit jaar toelichtte, bereid ik de leerlingen voor op het 
Centraal Schriftelijk Eindexamen door gezamenlijk drie voorstellingen te bezoeken en de 
leerlingen daarover een toets te geven.  

Van de eerste voorstelling is door de leerlingen op school een registratie bekeken. Onze 
voorkeur heeft echter de live-ervaring in het theater. Daarom bezoeken we de tweede 
voorstelling Snowflake van de Toneelmakerij binnenkort gezamenlijk in De Toneelschuur.  

‘Snowflake’ is in Amerika een scheldwoord voor iemand die smelt bij de minste of geringste 

weerstand. Een hele generatie wordt verweten niet tegen een beetje hitte te kunnen. Paul 

Knieriem en Daniël van Klaveren nemen de proef op de som, in een mix van Netflix-serie 

‘Black Mirror’ en Shakespeares ‘Midzomernachtsdroom’. Hé Snowflake, shut up, verdwijn 

van mijn timeline en ga janken in je safe space. 

Ezra wil zo snel mogelijk rijk worden met bitcoins. Mara experimenteert via avatars en 

webcams met seks. Sofie wil niet speciaal zijn, hoe hard haar moeder ook roept dat ze een 

‘nieuwetijdskind’ is. Ab weet niet hoe hij zijn vrienden moet bewijzen dat hij een ‘echte man’ 

is. Fay is bang voor de Derde Wereldoorlog, maar die is allang begonnen. En Jakob wordt – 

zeker weten – de nieuwe Edward Snowden. Alle vijf dwarrelen ze als sneeuwvlokjes door de 

digitale wereld. Ze kennen elkaar niet. Nog niet. Ze zijn alleen, kwetsbaar voor comments, 

ranking en shaming. Tot ze elkaar ontmoeten en een sneeuwstorm veroorzaken die zijn 

weerga niet kent. 

“Of hij nu jeugdtheater regisseert bij De Toneelmakerij of als huisregisseur bij Toneelschuur 

Producties klassiek of nieuw repertoire naar zijn hand zet, eigenlijk is zo’n beetje alles wat 

Paul Knieriem aflevert goed.” Vrij Nederland over regisseur Paul Knieriem 

We zullen de voorstelling bezoeken op woensdagavond 13 maart in De Toneelschuur, Lange 
Begijnenstraat 9, in het centrum van Haarlem.  De voorstelling begint om 19.30. Hij is nog 
niet in première gegaan, maar doorgaans duurt een voorstelling zo’n anderhalf uur. Naar 
verwachting is deze voorstelling dus rond 21.00 uur afgelopen. De leerlingen gaan op eigen 
gelegenheid naar De Toneelschuur. Ze worden daar een kwartier voor aanvang van de 
voorstelling verwacht. Na de voorstelling gaan ze ook weer op eigen gelegenheid terug naar 
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huis. Indien u daar bezwaar tegen hebt, verzoeken wij u vriendelijk uw kind zelf bij De 
Toneelschuur op te halen. 

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  

 

 

 

 

 

 


