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Aan de ouders van de leerlingen van 4 mavo die het vak drama volgen  
 

 

Datum:   29 november 2019 

Kenmerk: 192000123/NOY 

Betreft:  voorstelling La Voix Humaine Den Haag 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

  

In mijn vorige mail bracht u ervan op de hoogte dat de leerlingen drama in 4 mavo, ter 

voorbereiding van het Centraal Schriftelijk examen, met mij drie voorstellingen bezoeken.  

Na een voorstellingbezoek stuur ik per e-mail een toets over de voorstelling waarvan de 

vragen qua niveau en inhoud vergelijkbaar zijn met examenvragen.  

 

Als tweede voorstelling bezoeken we op donderdag 12 december La Voix Humaine van ITA 

ib Den Haag. La Voix Humaine is een zeer succesvolle monoloog door Halina Reijn. Bij twee 

eerdere 4-mavoklassen viel deze voorstelling erg in de smaak.  

 

Jean Cocteau schreef met La voix humaine de ultieme afscheidsmonoloog. Een vrouw belt 

haar ex in een laatste poging om de breuk tussen hen ongedaan te maken. Tijdens het 

gesprek groeit het besef dat hij voorgoed voor een ander heeft gekozen. De telefoon 

fungeert als een genadeloos instrument: elke zin kan de laatste zijn. Eerst houdt de vrouw 

zich nog sterk, vervolgens wordt ze wanhopig en zelfdestructief. Halina Reijn laveert in haar 

vertolking hartverscheurend tussen gesprek en ingebeelde dialoog. La voix humaine is een 

schreeuw om aandacht en een gevecht met de dreigende leegte.   

 

Sinds 2009 staat La voix humaine op het repertoire van ITA. Het stuk speelt in 2019 

opnieuw, na meer dan 150 voorstellingen en meer dan 40.000 bezoekers in o.a. New York, 

Sint-Petersburg, Toronto, Dublin, Polen, Sydney, China, Barcelona en Hong Kong.  

  

Voor de voorstelling moeten we ditmaal reizen, en wel naar Den Haag. We zullen vertrekken 

vanaf station Haarlem om 19.00. We lopen naar de schouwburg, waar de voorstelling begint 

om 20.15 en om 21.25 is afgelopen. Naar verwachting zijn we daar om 22.30 weer terug. 

Kosten van theaterbezoek en trein worden door de school vergoed. Vanaf station Haarlem 

gaan de leerlingen op eigen gelegenheid naar terug naar huis.  Mocht u daartegen bezwaar 

hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk daar zelf met uw kind afspraken over te maken en 

hem of haar eventueel zelf 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   
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