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

 

 

 
Datum:   1 november 2022 

Kenmerk: 22230097/NOY 

Betreft:  voorstelling The Hot Peachez (Toneel)schuur 

 
 

 

 

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 bezoeken de 

leerlingen met mij twee of drie voorstellingen. Half oktober bezochten we in Den Haag de 

voorstelling “Grace”, wat een groot succes was. 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.  

Het volgende theaterbezoek is nu al op donderdag 17 november. Liever had ik de 

voorstellingsbezoeken mee gespreid, maar het vinden van een geschikte voorstelling én een 

geschikte datum is soms een puzzel. De voorstelling die we zullen bezoeken is The Hot 

Peaches van De Toneelmakerij/Theatergroep Dox. 

The Hot Peaches was in de jaren zeventig een extravagant New Yorks drag-mime-
underground-gezelschap, dat diversiteit, inclusiviteit en vrijheid hoog in het vaandel 
had staan. Voor het publiek waren de performers rolmodellen, maar achter alle 
glamour gingen veel persoonlijke drama’s schuil. 

Regisseur Timothy de Gilde gaat voor deze voorstelling exact te werk als de 
roemruchte groep. Acht hedendaagse performers met diverse achtergronden 
brengen hun eigen disciplines mee. In een veelzijdige performance delen ze hun 
zoektocht naar en vorming van hun eigen identiteit en seksualiteit met het publiek. 
Welkom bij een party vol schmink, glitter en glamour, een wervelende coming-of-age 
voorstelling die je het gevoel geeft backstage in een club te staan. Een geschiedenis 
met feest, glitter en glamour, maar ook een met discriminatie, activisme en agressie. 

Wij bezoeken deze voorstelling op 17 november in de Schuur (voorheen Toneelschuur), 

Lange Begijnenstraat 9, 2011 HH Haarlem. Aanvang van de voorstelling is 19.30. 

Verwachte eindtijd is rond 20.30. De leerlingen gaan met eigen vervoer (fiets) naar De 

Schuur en na afloop terug naar huis. Uiteraard worden de kaartjes voor de voorstelling door 

de school vergoed. 
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Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 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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