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‘ HÉ, WIE ZIT ER OP DE WC’ IS 
EEN VAN DE VOORSTELLINGEN 
DIE VOLGEND SCHOOLJAAR 
TE ZIEN ZIJN IN ONS THEATER!

Escamp gelukkiger maken is onze missie en daar  

doe ik als programmamaker Kinderen en Jeugd  

graag mijn best voor. Daarom heb ik tien bijzondere, 

vrolijke, spannende en intrigerende voorstellingen  

geselecteerd. De voorstellingen zijn uitlopend in  

thema en vorm, voor elk leerjaar is er iets te kiezen.

Zo hebben we voorstellingen die een geweldige eerste kennis- 

making zijn met het theater, andere durven actuele onderwerpen 

die soms moeilijk te bespreken zijn aan te snijden.

Je kunt ook kiezen voor programma’s die een feest zijn voor het 

oog, of gewoon voor een lekker en vrolijk muzikaal programma. 

Een bezoek aan het theater is een belevenis op zich, dit wil  

ik graag met jou en je leerlingen delen. Bekijk de wereld eens  

met andere ogen, en kom naar een voorstelling!

De voorstellingen die we aanbieden zijn ook te vinden in de VONK, 

die je recentelijk via Cultuurschakel ontvangen hebt.  

Via cultuurschakel kun je deze voorstellingen boeken. Heb je 

vragen, dan mag je altijd vrijblijvend contact met mij opnemen  

via ellen@theaterdakota.nl.

Graag tot volgend schooljaar!

Groetjes,

Ellen Daniels
Programmamaker Kinderen en Jeugd

De hilarische prentenboeken ‘Hé, 

wie zit er op de wc?’ en ‘Retteketet! 

We gaan nog niet naar bed!’ van 

Harmen van Straaten komen tot leven 

in deze vrolijke voorstelling.  

Een geweldige kennismaking voor 

kleuters met theater en poppenspel.

THEMA’S: 

VRIENDSCHAP, FANTASIE, DIEREN, 

PRENTENBOEK

Waarom: Een voorstelling vol verras-

singen en humor die een lach op je 

gezicht tovert.

Tumbakoningin Izaline is jarig en wil 

graag haar feestje vieren op Curaçao. 

Daarvoor nodigt ze het liefst kinderen 

uit want die vindt ze het leukst.  

Komen jullie ook naar deze muzikale 

voorstelling? Het belooft namelijk een 

‘Un dushi fiesta’ te worden.

THEMA’S:

WERELDMUZIEK, VERJAARDAG

Waarom: Een ‘Dushi fiesta’ met muziek 

en ritmes van over de hele wereld. 

Vieren jullie het feest mee?

Ieder jaar maakt Orkest Morgenstond 

samen met een groep studenten van 

het Koninklijk Conservatorium een 

muzikale voorstelling, gebaseerd op 

het prentenboek van het jaar.  

De kracht van klassieke muziek maakt 

het verhaal beeldend en invoelbaar. 

THEMA’S:

VERHALEN, MUZIEK, IDENTITEIT

Waarom: Neem een muzikale duik in 

het prentenboek van het jaar met deze 

vrolijke en muzikale voorstelling.

Je broertje krijgt een groter cadeau 

dan jij. Oma wil je steeds knuffelen. 

Je cavia gaat dood. Gevoelens. Die 

zijn er altijd en overal. Superhandig, 

omdat ze je laten weten wat je wilt én 

wat je niet wilt. Maar stel dat je nog 

niet weet wat je precies voelt...

THEMA’S: 

EMOTIES, GEVOELENS, 

OPGROEIEN, IDENTITEIT

Waarom: Een muzikale ontdekkings-

tocht naar je gevoelens, wat je ermee 

kunt en wat er gebeurt als je ze tot in 

je tenen doorvoelt.

Een verrassende muzikale en inter-

actieve voorstelling waarbij De Vuil-

nismannen op energieke en ludieke 

wijze laten zien dat afval en rommel 

een nieuw leven kunnen krijgen als 

echte instrumenten!

THEMA:  

DUURZAAMHEID

Waarom: Leerlingen worden zelf 

onderdeel van dit muzikale spektakel 

en trommelen uitbundig mee met de 

Vuilnismannen!

Groeien, bloeien, leven, geven, dromen 

en uiteindelijk weer thuiskomen.  

VIER van De Dansers viert de 

seizoenen. Laat je in deze vrolijke 

voorstelling meevoeren door  

drie performers die een reis door  

de jaargetijden maken.

THEMA’S:

VRIENDSCHAP, SEIZOENEN 

Waarom: Maak een dynamische reis 

door de jaargetijden. Een verhaal over 

vriendschap en verandering, afscheid 

nemen en terugkeren.

Er zit magie in het regenwoud.  

Yara en Barnabé zijn dol op verhalen 

over bijzondere wezens die eens het 

woud bevolkten. Ga mee op ontdek-

kingsreis en leer hoe magie in leven 

kan blijven. In deze voorstelling met 

poppen en dans is niets wat het lijkt.

THEMA’S: 

VRIENDSCHAP, FANTASIE,  

VERANDERING, REGENWOUD 

Waarom: Ga mee op ontdekkingsreis 

en leer hoe magie in leven kan blijven.

Heb jij ooit je plek in de klas moeten 

veroveren? Dido en Aïsha weten er 

alles van. Zij zitten bij elkaar in de 

brugklas en daar moet iedereen  

vechten om een plek. Worden ze 

vrienden of vijanden van elkaar?

THEMA’S:  

VRIENDSCHAP, KRACHT, JALOEZIE

Waarom: Een muzikaal avontuur over 

jaloezie en vriendschap, over sterke en 

slimme vrouwen, maar ook heel leuk 

voor jongens!

Van Hamelen is popidool en de groot-

ste rockster ooit. Met meer volgers 

dan YouTube zelf! Zijn achtergrond-

koor van ratten volgt hem overal.  

Tot een dove rat-roadie het team komt 

versterken. Hij snapt niet waarom 

iedereen zo gek is op Van Hamelen.

THEMA’S:  

ROEM, MEDIA, IDOLEN

Waarom: Een actueel thema in een tijd 

waarin volgers, likes en ‘influencers’ 

vaak het gesprek van de dag zijn.

Als een vreemde vraagt of je een 

snoepje wil... wat doe je dan? 

“OMG, dan zeg je: Nee!”. Maar wat 

als hij ook nog hele lieve puppy’s 

heeft? Of wat als zijn kind in het 

ziekenhuis ligt en jij hem de weg 

moet wijzen? Wat gebeurt er dan? 

THEMA’S: 

GRENZEN AANGEVEN,  

VERTROUWEN

Waarom: Een thema dat zeer actueel 

is maar ook spannend kan zijn om 

bespreekbaar te maken.
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HÉ HÉKIJK LEKKER 
MET ONS MEE!

DOE LEKKER 
MET ONS MEE!

ONZE VOORSTELLINGEN
Heb je een voorstelling gezien die je leuk vond?  

Ga dan naar Cultuurschakel.nl en schrijf je in voor 

de voorstelling. 

Wil je wat meer lezen over de voorstelling? Dat kan ook, een 

langere beschrijving vind je in het tijdschrift Vonk dat je recent via 

Cultuurschakel ontvangen hebt. Heb je vragen, dan mag je altijd  

vrijblijvend contact met mij opnemen via ellen@theaterdakota.nl. 

Let op: Ben je een school uit stadsdeel Escamp, en neem je dit 

schooljaar schoolvoorstelling(en) bij ons af, dan krijg je 50% korting 

op de uitvoering van de musical van groep 8 in ons theater!

We hopen je te zien in 
Theater en Filmhuis Dakota! 

#OokvanJou

Groetjes,

Ellen Daniels
Programmamaker Kinderen en Jeugd

ONZE DOE-ACTIVITEITEN
Dakota is één van de acht cultuurankers in Den Haag.  

Het theater en filmhuis bevindt zich middenin Escamp 

en is een bruisende en creatieve plek in de wijk. 

We zijn een echt meemaakpodium waarin je niet alleen voorstel-

lingen kunt bekijken, maar zelf ook mee kunt doen in workshops. 

Scholen kunnen bij ons terecht voor filmvertoningen, dans, theater 

en beeldende activiteiten in onze ArtLabs. 

Ook denken we graag mee over rondleidingen in ons theater, work-

shops of aanvullingen op themaweken. We bieden voor elk wat wils 

en gaan graag met je in gesprek.
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