
PRAKTISCHE INFORMATIE VOOR SCHOLEN 
BENENBOOGIE – JEUGDTHEATER HOFPLEIN 

Onze danser kijkt ernaar uit om Benenboogie voor en met jullie klassen te komen doen. We willen 
jullie verzoeken om ter voorbereiding deze praktische informatie goed door te lezen en door te 
sturen naar de betreffende groepsleerkrachten. 

Benodigde ruimte:         Speellokaal (noodzakelijk om te kunnen dansen!)
Opbouwtijd:                  Het speellokaal dient 15 minuten voor aanvang beschikbaar te zijn voor  
    de voorbereiding van onze danser.  
Klaarzetten ruimte:        We willen jullie vragen om een stevige stoel met vier poten klaar te   
    zetten in het speellokaal. Verder graag het speellokaal zo leeg mogelijk  
    mogelijk maken voor aankomst van onze danser. 
Kleding kinderen:                De kinderen dansen zonder schoenen. Als de vloer te glad is, moeten  
    ook de sokken uit. 
Muziek:   De danser neemt zelf een muziekspeler mee. 
Conciërge/receptie:       Zorg dat de conciërge/receptie op de hoogte is dat onze danser naar 
    jullie toekomt en waar de voorstelling speelt (speellokaal). Er ontstaat  
    nog wel eens verwarring over de locatie en ruimte waar onze danser  
    naartoe moet. 
Programma:                    Benenboogie duurt ca. 60 minuten.
Rol groepsleerkracht:    De leerkracht blijft tijdens de gehele voorstelling en workshop 
    aanwezig en betrokken. De kinderen worden door de danser 
    uitgenodigd om actief mee te doen. De leerkracht stimuleert dit, maar  
    zorgt ook voor de benodigde orde in de groep. De leerkracht stimuleert  
    de leerlingen waar nodig individueel bij om het groepsproces door te  
    laten gaan. 
Lesbrief:       Op onze website vind je een lesbrief met leuke opdrachten voor de   
    groepsleerkracht om de voorstelling met de kinderen voor te bereiden. 
Contact/Evaluatie:        Heb je nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Annelies  
               Eichholtz op het nummer 010-754 00 15 of mail naar 
     educatie@jeugdtheaterhofplein.nl.  
Jouw ervaring:  We waarderen het erg als je ons achteraf laat weten hoe de voorstelling  
    bevallen is. Als je de voorstelling via het Cultuurtraject Rotterdam hebt  
    afgenomen, dan ontvang je van hen een enquête. De resultaten zijn  
    voor ons erg waardevol voor de ontwikkeling van onze toekomstige 
    programma’s. 

BEDANKT EN VEEL PLEZIER!

Annelies, Danilo, Katinka, Maaike & Waldemar
Team Educatie Jeugdtheater Hofplein

https://jeugdtheaterhofplein.nl/educatie/po-benenboogie/
http://educatie@jeugdtheaterhofplein.nl

