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

 
 
Datum:  27 oktober 2021  
Kenmerk: KM212200111/NOY 
Betreft: voorstelling Kasimir en Karoline Toneelschuur 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Zoals ik u in een vorige brief al liet weten, bezoeken de leerlingen uit 4mavo die het vak 
Drama volgen, ter voorbereiding op het schriftelijk eindexamen, twee voorstellingen. Na het 
bezoeken van een voorstelling stuur ik per e-mail een toets over de voorstelling, waarvan de 
vragen qua niveau en inhoud vergelijkbaar zijn met examenvragen. Later in het jaar volgen 
nog een toets over een aflevering van een TV-serie en een volledig proefexamen. 
Kortgeleden bezochten we de voorstelling Knock-Out van Jakop Ahlbom in Amsterdam, 
waarover de leerlingen erg enthousiast waren. 

De tweede voorstelling die we bezoeken is de voorstelling Kasimir en Karoline van Ödon von 
Horvath, geregisseerd door de jonge en succesvolle Nina Spijkers. 

Deze geestige, muzikale en feestelijke voorstelling speelt zich af op een kermis. Een over de 
top wereld van bier, excessen, sprankelende lichtjes, harde muziek en suikerspinnen. Hier 
komen mensen uit verschillende klassen elkaar tegen. Ondertussen stevent het land af op 
een nieuwe economische crisis.  

Een van de kermisbezoekers is Kasimir, die net zijn baan als taxichauffeur heeft verloren. Hij 
is ervan overtuigd dat zijn vriendin Karoline hem om die reden niet meer wil. Weggeduwd 
door Kasimir richt Karoline haar pijlen op andere mannen. 

Wij bezoeken deze voorstelling op woensdag 10 november in De Toneelschuur, Lange 
Begijnenstraat 9, bezijden de Grote Markt. De school zorgt voor kaartjes en De 
Toneelschuur zal net als bij de vorige voorstelling vragen naar een coronatoegangsbewijs. 
Uw zoon/dochter zal zijn/haar telefoon met de coronacheck app bij zich moeten hebben.  

We verwachten de leerlingen daar om 20.00. De voorstelling begint om 20.30. Deze 
voorstelling is nog niet in première gaan, maar gewoonlijk duurt een Toneelvoorstelling naar 
verwachting ongeveer anderhalf uur. U kunt uw kind dus rond 22.30 weer thuis verwachten. 

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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