
 

 
 
  

Overzicht projecten voor scholen. 
 
Blader verder om de voorbeelden voor 
basisonderwijs en middelbaar onderwijs te 
bekijken. Natuurlijk is een speciaal op-maat-
project voor u en uw leerlingen ook mogelijk! 
 

Klik voor leuke kindervoorstellingen hiernaast. 



 

Workshop theater maken, voor basisschool of BSO 
 

     

Met je groep, klas of hele school aan de slag om theater te maken! 
 
Over een vooraf in overleg met de leiding/leerkrachten bepaald onderwerp of thema 
bedenken we samen met de kinderen een voorstelling. Daarna gaat iedereen (in groepjes) 
met de eigen leerkracht/groepsleid(st)er, onder dramaturgische begeleiding van ons, aan 
de slag om die voorstelling vorm te geven. Wie speelt welke rol? Wat doe je dan? Wat zeg 
je dan? Hoe zie je er uit? Een liedje erbij? Welke attributen zijn er nodig? Moeten die nog 
geknutseld worden? Natuurlijk goed oefenen en dan: Alles bij elkaar voegen zodat er een 
voorstelling ontstaat. Laat de vaders en moeders en opa’s en oma’s nu maar komen kijken! 
Op uw locatie bouwen wij met professioneel licht en geluid een heus theatertje. En wij 
nemen heel veel verkleedkleren mee. 
 
Beproefd concept, dat al vele malen door ons is uitgevoerd. Door samen theater te maken 
leren de kinderen samen te werken, te durven, elkaar te helpen, de ander te waarderen 
en zichzelf te waarderen. Tijdens het wordingsproces valt ook voor de leerkrachten en/of 
groepsleiding heel wat te leren. 
 

Doelgroep: basisonderwijs, buitenschoolse opvang 
Leeftijd:  4 t/m 12 jaar 
Aantal deelnemers: in overleg  
Duur activiteit: de workshop kan op één volledige dag plaatsvinden, of verspreid over 

een aantal dagen 
Kosten: vanaf € 750,00 excl. BTW 

bij kleiner budget, kleinere workshops in overleg mogelijk 
Locatie: speellokaal, gymzaal, aula o.i.d. voor voorstelling; oefenruimte voor 

de aparte groepen 
Technische eisen: voldoende stroom (krachtstroom of 1 à 2 vrije groepen); verduistering 

zou mooi zijn 
  



 

Workshop theater maken,  voor voortgezet onderwijs 

 

 
  

 
 
Met de groep, klas of hele school aan de slag om theater te maken! 
 
Over een vooraf in overleg met de leiding/leerkrachten bepaald onderwerp of thema 
bedenken we samen met de deelnemers een voorstelling. Daarna gaat iedereen (in 
groepjes) met de eigen leerkracht/groepsleid(st)er, onder dramaturgische begeleiding van 
ons, aan de slag om die voorstelling vorm te geven. Wie speelt welke rol? Wat doe je dan? 
Wat zeg je dan? Hoe zie je er uit? Een liedje erbij? Welke attributen zijn er nodig? Moeten 
die nog geknutseld worden? Natuurlijk goed oefenen en dan: Alles bij elkaar voegen zodat 
er een voorstelling ontstaat. Laat het publiek nu maar komen kijken! 
Op uw locatie bouwen wij met professioneel licht en geluid een heus theatertje. En wij 
nemen heel veel verkleedkleren mee. 
 
Door samen theater te maken leren de leerlingen samen te werken, te durven, elkaar te 
helpen, de ander te waarderen en zichzelf te waarderen. Tijdens het wordingsproces valt 
ook voor de leerkrachten of groepsleiding heel wat te leren. 
 
Doelgroep: voortgezet onderwijs 
Leeftijd:  11 t/m 18 jaar 
Aantal deelnemers: in overleg  
Duur activiteit: de workshop kan op één volledige dag plaatsvinden, of verspreid over 

een aantal dagen 
Kosten: vanaf € 750,00 excl. BTW 

bij kleiner budget, kleinere workshops in overleg mogelijk 
Maters & Roberti vof is Cultuurkaart acceptant 

Locatie: gymzaal, aula o.i.d. voor voorstelling; oefenruimte voor de aparte 
groepen 

Technische eisen: voldoende stroom (krachtstroom of 1 à 2 vrije groepen); verduistering 
zou mooi zijn 

  



 

 
Theater- of muziektheaterproject op maat, alle leeftijden 
  

 
 

Theater kent vele vormen. Over en met alles kan je theater maken. Naar een thema, voor 
een speciale gelegenheid of gewoon omdat het leuk en leerzaam is. Samen met u maken 
we een plan en begeleiden u en uw leerlingen vervolgens bij de uitvoering daarvan. 
Steevast staat iedereen na afloop versteld van “die jeugd van tegenwoordig”! 
 
Uitgangspunt is: “Alles kan”. 
 
Doelgroep: basis- en voortgezet onderwijs 
Leeftijd: alle leeftijdsgroepen 
Aantal deelnemers: in overleg 
Duur activiteit: in overleg 
Kosten: vanaf € 1000,00 excl. BTW 

Maters & Roberti vof is Cultuurkaart acceptant 
Locatie: in overleg 
Technische eisen: afhankelijk van het gevraagde 
  



 

Regie en begeleiding bij schoolmusicals basisonderwijs 

 

 
Vanaf het eerste begin tot en met de voorstelling krijgen u en uw kinderen professionele 
begeleiding en regie bij het vormgeven en spelen van iedere gewenste musical, aangekocht 
of, bijvoorbeeld met ideeën van de kinderen, speciaal gemaakt. 
 
Beproefd concept, dat al op vele basisscholen door ons is uitgevoerd. 
 
Doelgroep:  basisonderwijs 
Leeftijd:  10 t/m 12 jaar 
Aantal deelnemers: in overleg  
Duur activiteit: in overleg 
Kosten: vanaf € 1000,- excl. BTW 
Locatie: speellokaal, gymzaal, aula o.i.d. voor repetities en voorstelling 
Technische eisen: voor de voorstelling voldoende stroom (krachtstroom of 1 à 2 vrije 

groepen); enige verduistering zou mooi zijn 

  



 

Regie en begeleiding bij musicals voortgezet onderwijs 

 

     

Vanaf het eerste begin tot en met de voorstelling krijgen de leerlingen en leerkrachten 
professionele begeleiding en regie bij het vormgeven en spelen van iedere gewenste 
musical, aangekocht of, bijvoorbeeld met ideeën van de leerlingen, speciaal gemaakt. 
 
Beproefd concept, dat al op diverse scholen door ons is uitgevoerd. Goede voorbeelden 
zijn de musicals TWIT en NANO’27, die we beide speciaal geschreven hebben voor de 
Nieuwe Veste in Coevorden. TWIT is met veel succes 8 keer gespeeld door een 
aanvankelijk heterogene groep van 25 leerlingen in een door ons in de school gecreëerd 
professioneel tijdelijk theater. NANO’27 is zelfs gespeeld door een groep van 50 leerlingen, 
verdeeld over twee subgroepen met elk een specifiek deel in de totale voorstelling. De 
goede recensies en positieve bijeffecten waren talrijk. TWIT en NANO’27 zijn ook binnen 
andere scholen onder onze leiding uit te voeren. 
 
Doelgroep:  voortgezet onderwijs 
Leeftijd:  12 t/m 18 jaar 
Aantal deelnemers: in overleg 
Duur activiteit: in overleg 
Kosten:  vanaf € 1000,-, excl. BTW 

Maters & Roberti vof is Cultuurkaart acceptant 
Locatie: gymzaal, aula o.i.d. voor repetities en voorstelling; oefenruimte voor 

aparte groepen 
Technische eisen: voor de voorstelling voldoende stroom (krachtstroom of 1 à 2 vrije 

groepen); enige verduistering zou mooi zijn 
  



 

Theater- en muziektheateracts voor speciale gelegenheden 

 
 

  
 
 

Speciale theateracts op maat: in de klas, op het schoolplein, op straat, tijdens de 
projectweek, bij het jubileum, bij de opening, tijdens het schoolfeest, etc. Alles is 
mogelijk, van klein naar groot! 
 
U maakt uw wensen kenbaar, wij maken er een passende act van. 
 
Doelgroep: voor basis- en voortgezet onderwijs 
Leeftijd: voor alle leeftijdsgroepen 
Aantal deelnemers: in overleg 
Duur activiteit: in overleg 
Kosten: afhankelijk van het gevraagde 

Maters & Roberti vof is Cultuurkaart acceptant 
Locatie: in overleg 
Technische eisen: afhankelijk van het gevraagde 


