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Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de tweede klassen (uitgezonderd 
tweetalig) 

 

Datum:   13 september 2019 

Kenmerk: 192000026/NOY 

Betreft:              bezoek theatervoorstelling Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie van HNTJong 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Op donderdagmiddag 3 oktober bezoekt uw kind in het kader van het programma drama een 
speciale schoolvoorstelling van de productie Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie van HNTJong 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: 

De kinderhelden van vroeger kwamen uit een boek of een film en heetten Pippi Langkous of 
Peter Pan. Nu zijn de helden rappers en influencers op Instagram, zoals Ronnie Flex en Famke 
Louise. Online kun je iedereen zijn. In Heidi Pippi Sissi Ronnie Barbie stapt Heidi uit haar boek 
en wordt een influencer. Waar maakt ze foto’s van? En hoe overleeft ze überhaupt op die berg 
zonder wifi? 

Eva Line de Boer is een jonge theaterregisseur die het gedrag en de leefwereld van jongeren 
verkent in haar voorstellingen. Ze heeft een fascinatie voor wat mensen over zichzelf delen en 
hoe ze zich laten zien in het openbaar. In 2014 won Eva de Ton Lutz Award en 2016 ontving ze 
de BNG Nieuwe Theatermakersprijs voor Dit gebeurt allemaal tegelijk. 

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 
nog niet in première gegaan, maar doorgaans duurt een voorstelling + anderhalf uur. U kunt 
uw kind dus tussen 17.45 en 18.00 weer thuis verwachten. 
 
In principe gaan de leerlingen met eigen vervoer naar De Toneelschuur en terug naar huis. 
Indien u daartegen bezwaar hebt, verzoeken wij u uw kind zelf op te komen halen bij De 
Toneelschuur.  

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  


