
AANBOD 22/23

STOTTRPJOTTR 4+ + 

GULLIVER’S REIZEN 8++

ROBIN HOOD 6++

RABBIT HOLE 12++

SUPERTRAMP  12++ 

TRAILERVOORSTELLING 14++ 

WAKKERLAND 8++

VITA 7++

DE KLEINE BERENJACHT (ZML/EMB)

ALLES WAT THEATER IS 12++

PLAYGROUND053 10++
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AANBOD 23/24
SONNEVANCK.NL

Wil je meer informatie over ons aanbod in seizoen 23/24? 
Neem dan contact op met Rieke Oudejans, bemiddeling@sonnevanck.nl 

of bel 053 431 54 00. Of kijk op www.sonnevanck.nl

Feestelijk en kleurrijk 
muziektheater over taal in  
alle verschijningsvormen. 
“Het is een olifant, Pjotr! Geen ammoefantes!” 
Prins Pjotr wil graag zijn zelfverzonnen taaltje 
blijven spreken maar plots moet hij leren praten 
zoals iedereen. Waarom?! Hij begrijpt niet waarom 
dat nodig is. STOTTRPJOTTR is taalfilosofie voor 
kleuters. Over leren praten met nieuwe woorden 
en communiceren over abstracte zaken, zoals 
liefde of verdriet. Beschrijven woorden de wereld 
of maken woorden de wereld juist tot wat die is? 

REGIE Jip Vuik
LOCATIE speellokaal/theaterzaal (kleine zaal)
MAX PUBLIEK 2 klassen, 60 leerlingen
LEEFTIJD 4+
GROEP 1 t/m 3
SPEELPERIODE

08 oktober t/m 
19 november 2023
EDUCATIE beschikbaar
THEMATIEK Taal, leren  
communiceren, wereld  
ontdekken

Muzikaal theaterspektakel  
voor de hele familie. 
In een nieuwe, avontuurlijke bewerking van Ilse 
Warringa (bekend van oa De Luizenmoeder) 
komt het bekende verhaal van Robin Hood tot 
leven. Spectaculair muziektheater met 7 acteurs 
en maar liefst 45 musici van Phion (Orkest van 
Gelderland & Overijssel). Het orkest transformeert 
van lakeien, tot luidruchtige herberggasten, tot 
de bomen van Sherwood Forest. Een symfonie 
orkest zoals je het nooit eerder zag.

REGIE Daniël van Klaveren
TEKST Ilse Warringa
LOCATIE theaterzaal (grote zaal)
MAX PUBLIEK vrij geen max / school 450
LEEFTIJD 6+
GROEP 3 t/m 5
SPEELPERIODE

5 februari t/m 19 maart 2024
EDUCATIE beschikbaar
THEMATIEK Arm & rijk, afkomst  
& identiteit, macht, avontuur

STOTTRPJOTTR

ROBIN HOOD

SPEELLOKAAL/THEATERZAAL

8 oktober t/m 19 nov 2023

hele schooljaar, op aanvraag

 1 maart - 24 april 2024

hele schooljaar, op aanvraag

hele schooljaar, op aanvraag

23 februari t/m 31 mei 2024

hele schooljaar, op aanvraag

29 september t/m 15 december 2023

meikvakantie 2023

3 december 2023 t/m 3 maart 2024

 5 februari t/m 19 maart 2024

Stockfoto: Tijdelijk beeld

THEATERZAAL

Stockfoto: Tijdelijk beeld

Een swingende familievoorstel-
ling vol live muziek, zang en 
videoprojectie over de vraag: wat 
maakt ons mens? 
Als het superslimme, zeer succesvolle kind Gul op 
een avond door haar atlas heen in zee valt, begint 
een reis vol bizarre avonturen. Ontmoetingen 
met bemoeizuchtige mini-mensjes, nieuwsgierige 
reuzen en pratende paarden. Is Gul wel zo wijs? Of 
kan het allemaal ook anders? Naar het beroemde 
boek van Jonathan Swift.

REGIE & TEKST Marije Gubbels
LOCATIE  theaterzaal (kleine/middenzaal)
MAX PUBLIEK vrij 250 / school 200
LEEFTIJD 8+
GROEP 5 t/m 8
SPEELPERIODE

3 december 2023 
t/m 3 maart 2024
EDUCATIE beschikbaar
THEMATIEK Nieuwe werelden,  
ontdekkingsreizen, menselijke  
eigenschappen, identiteit,  
wetenschap

GULLIVER’S 
REIZEN

Stockfoto: Tijdelijk beeld

THEATERZAAL

COPRODUCTIE met MaxTak Muziektheater

COPRODUCTIE met Phion, 
Orkest van Gelderland en Overijssel
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http://www.sonnevanck.nl
http://www.sonnevanck.nl
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/stottrpjottr
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/robin-hood
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/gullivers-reizen


Een theatrale rondleiding bij de tentoonstelling  
Ars longa, vita brevis in het Rijksmuseum Twenthe.

LOCATIE Rijkmuseum Twenthe
MAX PUBLIEK 30
LEEFTIJD 7+ (groep 4 t/m 6)
SPEELPERIODE hele schooljaar, op aanvraag
EDUCATIE beschikbaar
THEMATIEK emoties, identiteit, museumbezoek

Muziektheatervoorstelling voor leerlingen in het speciaal onderwijs.  
Een actrice vertelt, speelt en zingt het spannende verhaal van een  
kind en haar hond die samen op berenjacht gaan.

LOCATIE in de klas, speellokaal of aula
MAX PUBLIEK 12
DOELGROEP ZML/EMB 
GROEP SO/VSO
SPEELPERIODE hele schooljaar, op aanvraag
EDUCATIE beschikbaar
THEMATIEK fantasie, kinderboek, natuur

VITA

DE KLEINE BERENJACHTIN DE KLAS, SPEELLOKAAL OF AULA

IN HET MUSEUM

Theater Sonnevanck
Walstraat 2-B
7511 GH Enschede
www.sonnevanck.nl
kantoor@sonnevanck.nl
053 431 54 00

Voorstelling boeken
Voor meer informatie of vragen over het boeken van een 
voorstelling kunt u contact opnemen met Rieke Oudejans
bemiddeling@sonnevanck.nl
053 431 54 00

Cultuureducatie met kwaliteit  
Binnen Cultuureducatie met Kwaliteit werkt Theater 
Sonnevanck nauw samen met het basisonderwijs aan de 
verbetering van cultuureducatie in de school. Wil je meer 
weten? Neem contact op met Susan Waanders  
educatie@sonnevanck.nl 
053 431 54 00

Producties van  
Theater Sonnevanck 
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Een interactieve multimediale 
zoektocht naar de waarheid. 
Even voor de duidelijkheid. Samy is geen wappie. 
Verre van dat. Waarom noemt iedereen hem 
dan een complotdenker? Zijn ze bang voor 
hem, omdat hij zelf nadenkt? Via eigen mobiele 
telefoons is het publiek onderdeel van Samy’s 
online netwerk en heb je invloed op zijn beslissin-
gen. Ga je mee into the rabbithole? Of blijf je er 
juist buiten?
 
REGIE Paul Knieriem 
TEKST Daniël van Klaveren
LOCATIE theaterzaal (kleine/middenzaal)
MAX PUBLIEK vrij 250 / school 200
LEEFTIJD 12+ 
GROEP VO
SPEELPERIODE 1 maart 
t/m 24 april 2024
EDUCATIE beschikbaar  
THEMATIEK Internet, online vs 
offline, complotdenken, 
eenzaamheid, publieksparticipatie

RABBIT HOLETHEATERZAAL

Foto: Jan Hoek

Op een eiland vol visuele verrassingen luistert het publiek via een 
koptelefoon naar een magisch, theatraal hoorspel over een dapper  
kind dat strijdt voor de natuur.

LOCATIE speellokaal en festivals
MAX PUBLIEK 30
LEEFTIJD 8+ (groep 5 & 6)
SPEELPERIODE hele schooljaar, op aanvraag
EDUCATIE beschikbaar
THEMATIEK dromen, natuur & klimaatactivisme, luisteren

WAKKERLANDSPEELLOKAAL EN FESTIVALS

Playground053 is een community project met jongeren tussen de 12 en 
16 jaar in de hoofdrol voor, door én over Enschede. In dit stadsproject 
werken we samen met lokale muziekensembles en dansscholen.  

LEEFTIJD SPELERS 12 - 16 jaar
LEEFTIJD PUBLIEK 10+
LOCATIE in Enschede
SPEELPERIODE Meivakantie 2024

PLAYGROUND053 STADSPROJECT ENSCHEDE

Foto: Annabel Jeuring

Twee acteurs hebben een korte versie van Romeo en Julia voorbereid. 
Maar voor ze beginnen is er discussie: want wie speelt Julia en wie 
Romeo? Een gesprek over diversiteit, inclusie en over wie we eigenlijk zijn.

LOCATIE klaslokaal
MAX PUBLIEK 1 klas
LEEFTIJD 12+ (VO)
SPEELPERIODE hele schooljaar, op aanvraag
EDUCATIE beschikbaar
THEMATIEK theater, diversiteit, inclusiviteit

ALLES WAT THEATER IS KLASLOKAAL

Foto: Juliette de Groot

TRAILER-
VOORSTELLINGEN 
Samen met Theater Oostpool maken we voor het VO twee 
voorstellingen die spelen in een tot theater omgebouwde 
vrachtwagentrailer. Een bijzondere theaterervaring! 
LOCATIE vrachtwagentrailer
MAX PUBLIEK 60
GROEP VO
EDUCATIE beschikbaar
THEMATIEK Actualiteit, identiteit, plek in maatschappij, emoties

Voorstelling 1

SUPERTRAMP
Een theatrale roadmovie 
over verstikking vs vrijheid. 
Geïnspireerd door de film 
Into the Wild. 
REGIE Mart van Berckel 
TEKST Lisanne van Aert
SPEELPERIODE 29 september 
t/m 15 december 2023

Voorstelling 2

TRAILERVOOR-
STELLING 14+ 
REGIE Priscilla Vaudelle
SPEELPERIODE 23 februari 
t/m 31 mei 2024

COPRODUCTIE met De Toneelmakerij
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http://www.burotendam.nl
http://www.sonnevanck.nl
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/vita
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/de-kleine-berenjacht
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/wakkerland
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/alles-wat-theater-is
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/vita
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/de-kleine-berenjacht
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/stottrpjottr
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/wakkerland
https://www.sonnevanck.nl/projecten/playground053/
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/alles-wat-theater-is

