Projectinformatie

De Waterwaack van Natterlande | Theater | Groep
7-8
Uw leerlingen gaan binnenkort deelnemen aan De Waterwaack
van Natterlande van Hofplein Theater en Lemniscaat. Dit project
is onderdeel van het Cultuurtraject Rotterdam van het KCR waar
uw school aan deelneemt. De Waterwaack van Natterlande vindt
plaats zowel op school als op een externe locatie.

Locatie(s)
De workshop vindt op school plaats.
De voorstelling vindt plaats bij:
Hofplein Theater
Benthemstraat 13
3032 CC Rotterdam
(vanaf het centraal station is het 9 min lopen naar
het theater)
Het project
De Waterwaack van Natterlande', is een voorstelling van Jeugdtheater Hofplein gebaseerd op het
gelijknamige boek van schrijver Marco Kunst met illustraties van Marieke Nelissen. Ga mee op avontuur
met Toffee & Gum naar het geheimzinnige Waterwaackhuis in het moerasgebied van de Zomp. In de
vochtige zompige omgeving vinden vreemde gebeurtenissen plaats. Een magisch avontuur waar je je niet
uit kunt losrukken. In de workshop gegeven door een vakdocent zullen personages, taal, aardse extremen
en de zintuigen centraal staan. In de voorstelling bruist het van plezier, net als in het boek, met
knotsgekke karakters. De leerlingen maken kennis met deze personages.
In het boek zijn er veel verzonnen woordspelingen. Er wordt gewerkt met korte dialogen en de focus ligt
op (fantasie) taal.
In de foyer van het theater is er ook een publiekswerking (randprogrammering) waarbij de zintuigen
worden geprikkeld.
In de workshop wordt er een beroep gedaan op de leerlingen om ze meer bewust te maken van hun
zintuigen. Daarnaast worden ze bewust gemaakt van de aardse extremen, 'wat als de aarde een personage
was?'. Ze gaan in dialoog met de aarde.
Tijdsschema
Knotsgekke karakters: 20 minuten
Fantasiewoorden: 15 minuten
Zintuigen & aarde extremen: 25 minuten
Voorbereiding
Bereid de leerlingen voor met deze projectinformatie.

Bijzonderheden en randvoorwaarden
 De gymzaal/speelzaal waar wij ons project uitvoeren moet schoon en vrij zijn.
(het liefst een ruimte waar genoeg ruimte is voor de leerlingen om te bewegen)
 De leerlingen moeten erop worden geattendeerd dat ze niet mogen eten/drinken tijdens de activiteit,
 De leerlingen moeten van te voren naar de wc zijn gegaan. Tijdens is niet mogelijk.
 De mobiele telefoons moeten op uit of stil worden gezet,
 Tijdens het bezoek aan de voorstelling in het theater wordt verwacht dat de leerlingen zich goed
gedragen, bespreek dit vooraf met de leerlingen. In het theater verwachten wij een actieve
begeleiding vanuit de school.
Einddoelen
 De leerlingen weten meer over de karakters van de voorstelling.
 Ze weten meer over 'laaggeletterdheid' en zijn geïnspireerd door hun eigen fantasiewoorden.
 De leerlingen zijn bewuster van hun zintuigen en hebben nagedacht over de aardse extremen.
Algemene voorwaarden
Op dit project zijn de algemene voorwaarden van KCR van toepassing.
De regels m.b.t. verhindering vindt u in de algemene voorwaarden artikel 12.1 t/m 12.3.
Foto’s
Het is mogelijk dat er tijdens de projecten foto’s worden gemaakt. Deze foto's kunnen worden gebruikt in
brochures en voor andere publicitaire doeleinden van KCR. Indien u hier bezwaar tegen hebt, kunt u dat
aangeven bij team planning Cultuurtraject Rotterdam.
Contact
Nuëlla Palyama Planner
010-2680381/382
n.palyama@kc-r.nl
Ingrid Duindam
Coördinator
010-2680383
i.duindam@kc-r.nl
Postbus 3122
3003 AC Rotterdam
www.cultuurtrajectrotterdam.nl

Deelnemende instellingen

