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

 

 

Datum:   8 november 2019 

Kenmerk: 192000102/NOY 

Betreft:  bezoek voorstelling 21 november   

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
Uw kind heeft dit jaar voor het vak drama gekozen en kan daar volgend jaar ook eindexamen 
in doen. Ik bereid de leerlingen voor op het centraal schriftelijk eindexamen door gezamenlijk 
twee voorstellingen te bezoeken en de leerlingen daarover een toets te geven en door een 
proefexamen aan het eind van het jaar.  
 
De leerlingen mochten twee voorstellingen kiezen uit drie en binnenkort bezoekt uw kind 
zijn/haar eerste gekozen voorstelling: ‘Cleopatra’ van ZEP en AYA danstheater, 
Shakespeare’s ‘Antonius en Cleopatra’ met een eigentijdse twist. 
 
Cleopatra is pas achttien jaar oud als ze koningin wordt van Egypte. Ze blijkt een slimme 
strateeg en een goed leider voor haar volk. Aan het einde van haar heerschappij staat ze 
voor een belangrijke keuze: zich overgeven aan Octavianus Caesar en als trofee meegaan 
naar Rome of haar minnaar generaal Antonius volgen, die door de keizer is verslagen en 
ervoor kiest te sterven.  

ZEP theater producties maakt gedurfd, spannend, spraakmakend en kwalitatief hoogwaardig 
theater voor een jong-van-geest publiek. In 2016 maakte de groep furore met een Hamlet 
remix. Danstheater AYA maakt brutaal danstheater voor jongeren. Directe en energieke 
voorstellingen waarin taboes niet worden geschuwd.  

We zullen de voorstelling bezoeken op donderdagavond 21 november 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 
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  


