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Aan de ouders van de leerlingen van 3 mavo die het vak drama volgen 

 

 

Datum:  16-09-2022  

Kenmerk: 22230045/NOY 

Betreft: voorstelling Knock Out Amsterdam 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

 

Uw kind zit in 3 Mavo Drama en gaat volgend jaar wellicht eindexamen drama doen, dat 

bestaat uit een praktisch schoolexamen en een Centraal Schriftelijk Eindexamen. Ter 

voorbereiding van dat schriftelijke examen zullen de leerlingen dit jaar en volgend jaar met 

mij twee voorstellingen bezoeken. Na het bezoek aan 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 de voorstelling Knock Out van Jakop 

Ahlbom op 26 oktober a.s. in het Nieuwe de la Martheater in Amsterdam. Deze voorstelling 

is zeer bejubeld en voor jongeren aanstekelijk. Door de spectaculaire vechtscènes en trucs 

en door de zeer jonge, multiculturele cast viel het vorig jaar bij de 4-Mavoklas waarmee we 

hem bezochten, erg in de smaak. Gelukkig wordt de voorstelling nu hernomen en kunnen de 

onze 3-Mavoklassen deze ervaring aanbieden. 

De Jakop Ahlbom Company maakt fysiek beeldend theater en is uniek in zijn soort, door zijn 

mix van mime, dans, slapstick, live muziek, special effects en vervreemdende, poëtische 

elementen. De vaak woordeloze voorstellingen zijn toegankelijk voor een groot, divers en 

internationaal publiek. 

 

Voor deze voorstelling moeten we reizen naar Amsterdam. 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 kaartjes voor tram en OV worden door de school vergoed. 

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. 

 

We kijken uit naar deze prachtige voorstelling. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jules Noyons 

Docent  drama  
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