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

 

 
Datum:   16-09-2022 

Kenmerk: 22230044/NOY 

Betreft:  voorstelling Grace Den Haag 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Uw zoon/dochter zit in 4 Mavo en volgt het eindexamenvak Drama. De leerlingen bereiden 

zich voor op het eindexamen, dat bestaat uit een praktisch schoolexamen en een Centraal 

Schriftelijk Eindexamen. Ter voorbereiding van dat schriftelijke examen zullen de leerlingen 

met mij twee of drie voorstellingen bezoeken. 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. De eerste voorstelling die we zullen bezoeken is 

GRACE van Theater Rast.  

GRACE speelt in een wereld waar 't tijd is voor justice en payback en herschrijft onze blik op 

de geschiedenis. In de sporen van Quentin Tarantino tonen Ada Ozdogan en Momo Samwel 

het Westen met dit liefdesverhaal een spiegel over de ideologieën die het zichzelf toe-eigent 

en de leugens over de geschiedenis die het zichzelf voorhoudt uit angst voor de waarheid. 

Om vervolgens letterlijk alles aan flarden te schieten. 

Een Nederlandse Django Unchained waar gerechtigheid wordt voltrokken op schurken en 
arrogante kerels. Alleen liefde zal overleven en wat ons rest is rokende, dampende aarde. 

Voor deze voorstelling is op 13 oktober. We reizen hier als groep voor naar Den Haag. We 

zullen vertrekken vanaf station Haarlem om 18.45. Naar verwachting zijn we daar rond 22.30 

weer terug. Vanaf station Haarlem gaan de leerlingen op eigen gelegenheid naar terug naar 

huis. Zowel de kosten voor de voorstelling als treinkaartjes worden door de school vergoed. 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 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. 

We kijken uit naar deze prachtige voorstelling. 

 

Met vriendelijke groet, 

Jules Noyons 
Docent  drama  
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