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

 

 

Datum:      8 november 2019 

Kenmerk: 192000103/NOY 

Betreft:     bezoek voorstelling 28 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: ‘Wat me niet breekt’ door Stip 
Theaterproducties. Hieronder enige informatie over de inhoud. 

Dé survivalgids voor jongeren die opgroeien zonder (een van de) ouders 

Jimmy wordt op zijn elfde uit huis geplaatst en groeit op in een woongroep. Hoe is 
het om op te groeien als je ouders er níet voor je zijn. Wat mis je? Wie helpt je? Wat 
voel je? Wat maak je mee? Dat verhaal wordt nauwelijks verteld. De makers van 
'Bromance' geven kinderen die opgroeien zonder ouders een stem. 

Regisseur Timothy de Gilde en schrijver Joachim Robbrecht duiken opnieuw in de 
belevingswereld van de jongeren. In de voorstelling ben jij, als publiek, Jimmy. Een 
verhaal over vallen en opstaan met herkenbare situaties voor iedereen, zelfs als je 
geen moeilijke jeugd hebt gehad.  

We zullen de voorstelling bezoeken op donderdagavond 28 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. 
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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  


