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

 

 
 

Datum:   11 september 2020 

Kenmerk: 202100057/NOY 

Betreft:  bezoek voorstelling Kenau voor de Stadsschouwburg 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Zoals u waarschijnlijk wel weet doen de leerlingen die het vak drama volgen straks, naast het 

praktische schoolexamen gericht op spelvaardigheden, ook Centraal Schriftelijk Examen in  

het vak. Op een computer krijgen ze fragmenten van voorstellingen te zien waar ze 

kennisvragen, analytische en creatieve vragen over moeten beantwoorden. Om ze daarop 

goed voor te bereiden, bezoek ik daarom gedurende het jaar drie voorstellingen met ze. Ook 

in deze tijd probeer ik drie passende ”live” voorstellingen te vinden. Lukt dat niet, dan zal ik 

terugvallen op registraties. 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 eerste voorstelling bezoeken we op woensdag 23 of donderdag 24 september de 
voorstelling Kenau in de openlucht voor de Stadsschouwburg. Omdat er niet meer genoeg 
kaartjes waren op dezelfde avond is de groep gesplitst. De voorstelling begint om 19.00 uur. 
Hij duurt ongeveer een uur. De leerlingen gaan op eigen gelegenheid naar de 
Stadsschouwburg en na de voorstelling terug naar huis. 

De Haarlemse Stadsschouwburg opent het culturele seizoen in de buitenlucht met de 
muzikale zomerkomedie KENAU op het voorplein. De makers van de succesvolle 
kerstvoorstelling Hemels Haarlem spelen een eigen versie van het oer-Haarlemse verhaal 
over Kenau Simonsdochter Hasselaer.  

Het verhaal, geschreven door Marlies Bosmans, is zeer losjes geïnspireerd op de 
geschiedenis van de Haarlemse heldin, Kenau Simonsdochter Hasselaer. Zij bevrijdde, kort 
gezegd, Haarlem van de Spanjaarden in de 16e eeuw. De Stadsschouwburg moet de 
vesting zelf voorstellen, waaraan zowel Nederlandse als Spaanse zijde listige plannen 
worden bedacht en grote misverstanden ontstaan. Dit leidt tot Monty Python-achtige 
taferelen, gelardeerd met heerlijke medleys van Nederlandse en Spaanse hits.  

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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