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TUIMEL & BOUNCE

door Honey Eavis ism Frontaal theaterbureau

Oh nee, BAM, daar kukel je weer! Best moeilijk om in balans te blijven. De dansers in de hiphopvoorstelling Tuimel & Bounce
zijn supersterren als het gaat om vallen. Gelukkig stuiteren ze ook weer terug.
Als kind veranderen er steeds dingen in de wereld om je heen. Van klein tot groot. Je gaat naar de opvang, er komt een nieuw broertje of zusje, of misschien hebben je ouders ruzie. Het gebeurt allemaal om je heen zonder dat je er invloed op hebt. Opgroeien
is verschrikkelijk spannend. Wanneer beweeg je mee? En wanneer zeg je ‘Nee’? Nou, zeg jij het maar.
Tuimel & Bounce is een speelse theater-dansvoorstelling waar de liefde voor de hiphopcultuur vanaf spat. De dansers en
spelers tuimelen, stuiteren, ontdekken en groeien.
Honey Eavis is thuis in hiphop en maakte eerder verschillende kindervoorstellingen bij Don’t Hit Mama. “Honey Eavis laat met
haar voorstelling Hip Hop Hoera zien dat hiphop ook bij jongere kinderen goed aanslaat.” Theaterkrant
Groep: 1/2/3/4
Speeldatum: do 2 februari 2023
Locatie: CC Amstel, theaterzaal

Duur: 50-60 minuten
Lesmateriaal: ja, lesbrief
Prijs: €7,50 per leerling

WEBBING DRESS

door Boost Producties & Amsterdam ROOTS

In een knalroze web zitten een contortionist (slangenmens), een hand balancing acrobaat en een muzikant -met zijn elektrische gitaar- aan elkaar vast. Superleuk want het web is elastisch, dus veren zij heen en weer terug. Super onhandig want als
iemand weg wil gaan, moeten de twee anderen mee... Bovendien draait door alle acrobatische toeren het web in de knoop.
Daardoor raakt de muzikant verward en kan hij niet meer spelen. Gelukkig ontrafelt het lenige lijf van de contortionist het
web. Maar dan houdt de acrobaat iets verborgen... Ontdekken de anderen het geheim? En zit dit drietal nu gevangen of is het
knalroze web juist een giga toffe speelplek?
Circustheatergezelschap Boost maakt vernieuwende circusvoorstellingen en heeft een onderscheidende artistieke signatuur
opgebouwd door ingenieuze decors of kostuums, een speelse bewegingstaal en muzikale elementen met elkaar te verbinden.
Groep: 3/4/5
Speeldata: di 8/wo 9/do 10/vr 11 november 2022
(data in overleg)
Locatie: CC Amstel, studio

Duur: 90 min. (voorstelling / pauze / speloefening / tekenopdracht)
Capaciteit: max. 45-50 leerlingen per keer
Lesmateriaal: ja
Prijs: €7,50 per leerling

WAT VREET ER AAN DONNIE DRUIF
door MaxTak

Donnie’s familie is raar. Dat vindt iedereen die ze kent. Ze zeggen het niet hardop maar ze kijken en ze fluisteren. Iedereen
vindt zijn familie vies, dom, arm en achterlijk, maar dat kan Donnie niks schelen. Want in zijn hoofd hoort hij de muziek van
zijn vader, uit het land van zijn vader. Met muziek eronder lijkt alles mooier en hoeft hij zelf tenminste niet te praten. Totdat
er een meisje in hun dorp komt wonen dat alleen maar kijkt... naar hem: Donnie Druif.
Een voorstelling van MaxTak i.s.m. Marmoucha Orchestra vol betoverende livemuziek en zang waarin Westerse en Oosterse stijlen elkaar ontmoeten; een voorstelling over knellende familiebanden en onvoorwaardelijke liefde en over het
vinden van je eigen stem.
MaxTak maakt muziektheater van universele verhalen met urgente thema’s. We draaien de zaken graag om. Elk perspectief is
interessant. Het is nooit eenduidig, niemand heeft gelijk, en niemand is heilig. MaxTak hoopt je te verleiden om verder te kijken
dan je eigen kader en probeert dat wat je niet kent toch invoelbaar en voorstelbaar te maken.
Groep: 4/5/6/7 (evt 8)
Speeldatum: di 21 maart 2023
Locatie: CC Amstel, theaterzaal

Duur: ± 60 minuten
Lesmateriaal: ja (opties: theaterworkshop, muziekworkshop, dobbelspel)
Prijs: €7,50 per leerling

DIT SCHOOLVOORSTELLINGENAANBOD IS VOOR SCHOLEN IN AMSTERDAM ZUID EN GEDEELTELIJK OOST
Inschrijven kan tot 15 juni 2022 via miriam@ccamstel.nl. Geef in je mail aan voor welke voorstelling, welke groepen en
hoeveel kinderen je aanmeldt. Op basis van het totaal aan inschrijvingen (op volgorde van binnenkomst) maken we een
planning. Bij grote belangstelling gaan we op zoek naar extra data in overleg met het gezelschap en de school/scholen. Wees
er dus snel bij :)
VRAGEN? Neem contact op met Miriam van Beurden • miriam@ccamstel.nl • T. 06 1192 8196

