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Aan de ouders van de leerlingen van klassen 2Hb, 2Hc en 2Hd  

 

 

Datum:   4 maart 2022 

Kenmerk: 212200328/NOY 

Betreft:  voorstelling Birds in De Schuur 

 

 

 

Geachte ouder/verzorger, 

Op donderdag 24 maart  aanstaande, om 16.00 ’s middags, bezoekt uw kind in het kader van 

het programma Drama de voorstelling “Birds” van DOX/Dalton Janssen. De voorstelling vindt 

plaats in De Schuur (voorheen Toneelschuur). De leerlingen gaan met de fiets en rijden 

zelfstandig weer naar huis. De voorstelling duurt naar schatting een uur en er is een 

nagesprek met de maker. Uw kind zal dus rond 17.30 bij De Schuur wegfietsen.  

Wij vinden het belangrijk dat elke leerling in de onderbouw “de weg naar het theater leert 

vinden”. In Haarlem vind je de betere professionele theatervoorstellingen voor een groot deel 

in De Schuur. 

“Birds” is een interdisciplinaire voorstelling met dans, spoken word en elektronische muziek. 

Over jongeren die door hun sociale achterstand in de gesloten jeugdzorg terechtkomen en 

hier uit weten te breken. Geïnspireerd door zijn eigen verleden voelt Dalton Jansen de 

noodzaak om de omstandigheden te onderzoeken die ervoor zorgen dat jongeren vast komen 

te zitten in hun leven en in de maatschappij. Met zijn voorstelling geeft hij jongeren de kans 

om over hun leven te praten, ruimte te maken voor emoties, pijn of juist uitzinnig geluk.  

De leerlingen moeten over deze voorstelling een “Kijkwijzer” maken die beoordeeld wordt en 

meetelt voor Drama.  Het betreft hier een verplicht onderdeel van het vak Drama. Aan het 

bezoek zijn geen kosten verbonden. Als uw kind om een belangrijke reden verhinderd is op de 

bewuste middag, horen wij het graag van u en zal naar een alternatief worden gezocht. 

 

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, 
 

Namens de sectie drama 

Jules Noyons  
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