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Wat is Klasse(n)theater? 

Het Klasse(n)theater is een project van het Natuurtheater de Kersouwe. Het project is een 

dagvullend programma voor kinderen van de basisschool waarin de kinderen kennismaken 

met alle onderdelen van het theater door zelf aan deze onderdelen te participeren. Aan het 

eind van de dag wordt een theatervoorstelling opgevoerd voor publiek, veelal ouders, 

familieleden en verzorgers van de kinderen die hiervoor zijn uitgenodigd. 

 

’s Morgens om een uur of half tien starten de kinderen in workshops op het terrein van het 

natuurtheater in de Heeswijkse bossen. De indeling van de workshops is op school gemaakt 

door de kinderen van alle groepen zoveel mogelijk overeenkomstig hun eigen voorkeur 

(evenredig) in te delen. Op de school wordt van tevoren aan de kinderen verteld wat het 

klasse(n)theater is en wat het inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde workshop.  

De inhoud van het theaterstuk, de teksten en de liederen krijgen de kinderen op de dag zelf 

pas te horen. De scholen hebben wel al doorgekregen welk thema er gespeeld gaat worden 

en kunnen op hun eigen manier de kinderen hierover informeren. 

 

Workshops 

De volgende workshops worden onderscheiden: toneel, zang, dans, grime, kleding, 

decor, PR en algemene dienst. De hele ochtend zijn de kinderen actief in de workshop 

waarin zij zijn ingedeeld. 

 

De regisseur; een medewerker van de Kersouwe, heeft zoals in elk theaterstuk de leiding. 

De kinderen in de workshop toneel studeren teksten in en oefenen de te spelen scènes. 

Voor de uitvoering worden de kinderen aangekleed door de kinderen van de workshop 

kleding. en geschminkt door de kinderen van de workshop grime. De kinderen in de 

workshop grime leren schminken en oefenen dat op elkaar voordat het echte grimeren van 

de toneelspelers, dansers en de zangers gaat plaatsvinden. Overigens schminken de 

kinderen ook de kinderen van alle andere workshops en zorgen de kledingmakers dat 

andere groepen ook herkenbaar worden gemaakt met stoffen. 

De kinderen in de workshop zang krijgen zangles en oefenen de liederen die tijdens de 

uitvoering worden gezongen. 

 

De kinderen in de workshop dans oefenen de dansen die tijdens de uitvoering gedanst 

worden. 

 

In de workshop decor wordt het decor gemaakt dat voor de voorstelling in het theater moet 

worden gemonteerd. Tevens worden rekwisieten verzameld en eventueel gemaakt. 

De kinderen van de workshop PR promoten het theaterstuk door posters, 

programmaboekjes en toegangskaarten te maken. Tevens zorgt deze workshop ervoor dat 

de kinderen worden voorzien van een naambordje. Kinderen van deze workshop doen de 

aankondiging en staan bij de ingang van het theater om kaartjes te verkopen en wijzen de 

bezoekers hun zitplaatsen. 

 

De algemene dienst bestaat uit een kleine groep  aanpakkers die over het hele terrein 

klusjes doet zoals het schoonmaken van de tribunes, helpen bij techniek, elke groep 



 
voorzien van drinken en fruit, etc. Deze workshop biedt net wat meer (bewegings)vrijheid 

dan de andere workshops. 

 

De ervaring leert dat het een drukke en gezellige dag is. Na de lunch worden nog wat 

puntjes op de i gezet en volgt de generale repetitie voorafgaand aan de definitieve 

uitvoering. Om ongeveer 15.00 uur is de voorstelling afgelopen en gaan de kinderen na 

het opruimen weer naar huis. We bieden de mogelijkheid om na afloop alle kinderen een op 

een ijsje (raket)  te trakteren, die u via de Kersouwe kunt bestellen. 

 

Wij hebben als theater plek voor maximaal 135 kinderen.  

De onderbouwkinderen uit groep 1 en 2 zijn te jong om echt mee te doen. Bij grote school 

kan het zijn dat groep 3 en eventueel groep 4 niet mee kunnen doen in verband met de 

grens van de groepsgrootte. Dit wordt uiteraard vooraf met elkaar gecommuniceerd. 

 

De onderbouwkinderen kunnen eventueel een apart programma doorlopen verzorgd door 

de school. Wij hebben een opzet van een programma voor groep 1 en 2 ter beschikking die 

naar wens uitgewerkt kan worden. Men mag gebruik maken van het parkeerterrein (groot 

grasveld) nabij het theater. ’s Middags kunnen zij dan het optreden van de schoolgenoten 

aanschouwen. Mochten zij zelf ook een voordrachtje hebben, dan is het mogelijk om die op 

het theater, voordat voorstelling begint, aan alle andere leerlingen en genodigden te tonen in 

de vorm van een voorprogramma. Graag wel vooraf doorgeven aan de leiding.  

 

Kosten 

De kosten voor de kinderen die deelnemen aan het klasse(n)theater bedragen € 6 per kind. 

De kinderen ontvangen in de ochtend en de middag ranja en een versnapering (appel en 

snoepje). Voor het lunchpakket moet zelf worden gezorgd. Voor koffie en thee voor de 

leerkrachten en ouders wordt gezorgd. 

 

De workshops worden geleid door medewerkers van de Kersouwe. Wij vragen aan de 

school per workshop minimaal 2 ouders te werven voor ondersteuning in de 

verschillende workshops. 

 

Voor nadere informatie kun je contact met me opnemen.  

 

Namens de werkgroep Klasse(n)theater, 

 

Rick Hooijberg, email: rickhooijberg@gmail.com  Tel.: 06 51 444 331 
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