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Beste cultuurcoördinator & (kunst)vakdocent,
Voor je ligt onze educatiebrochure waarin we ons aanbod
theater & dans voor seizoen 21-22 presenteren. Hiermee richten
we ons op diverse doelgroepen: jongeren van 12-18 jaar in het VO
en studenten van het MBO en HBO. Bij De Nieuwe Oost leiden
we veelbelovende makers op. We produceren voorstellingen en
festivals, die we presenteren in ons huistheater Theater a/d Rijn,
landelijke theaters en internationaal.
Via ons educatie-aanbod komen jongeren in aanraking met de
interdisciplinaire podiumkunsten. In onze programma’s maken
ze actief kennis met verschillende stijlen en vormen. We dagen
ze uit om zich vanuit verschillende perspectieven in te leven in
maatschappelijke thematieken. Onze makers creëren als peers
een veilige sfeer voor inspiratie en verbinding. Hiermee draagt
ons aanbod bij aan de ontwikkeling van creatieve, kritische en
sociale vaardigheden die nodig zijn in onze huidige samenleving.
We lichten graag een aantal hoogtepunten uit, die wij vanuit
de thematiek en/of vorm geschikt achten. Rondom de meeste voorstellingen maken we programma’s voor in de klas of in
samenwerking met maatschappelijke partners. Dit programma
bestaat uit lesbrieven, workshops of speciale ontmoetingen. De
selectie sluit goed aan bij de maatschappij- en kunstvakken in
het VO en de creatieve opleidingen en burgerschap op het MBO
en HBO.
We helpen je graag met het samenstellen van geschikt aanbod
op maat. We zien ernaar uit elkaar te ontmoeten in het theater,
of in de klas!
Hartelijke groet,
Eve Hopkins, directeur De Nieuwe Oost en Theater a/d Rijn.
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Booi Kluiving

De Memers

Voorstelling + Workshop

Booi Kluiving - De Memers

Theatermaker Booi Kluiving komt opnieuw met een hedendaagse voorstelling over internetcultuur; De Memers. De Memers is
een ode aan al die eigenzinnige plaatjes online; de internet
memes. Booi onderzoekt dit internetfenomeen en maakt de
vertaalslag van de typerende beeldtaal en internetcultuur naar
het theater. Van LOLcats tot simps. Van Big Chungus tot Dat Boi.
Van Rick Rolling tot Pepe The Frog.
Laat je in deze live cinema voorstelling meevoeren in de wonderlijke wereld van edgy internetmemes.
Over de maker
Booi Kluiving (Amsterdam, 1994) studeerde in juni 2018 af aan de
Toneelschool Arnhem. Hij maakt theater over digitale cultuur en
al haar subculturen en niches. Vanuit zijn persoonlijke fascinatie
onderzoekt hij de communicatie in deze werelden en de invloed
hiervan op populaire cultuur.

Speelperiode: half februari - juli 2022
Duur voorstelling: 60 minuten
Genre: theater
Thema’s: internetcultuur, online beeldtaal, satire,
identiteit
Vakken: maatschappijleer, Nederlands, kunstvakken,
media & ICT, burgerschap
Niveau: VMBO / Bovenbouw HAVO&VWO / MBO / HBO
Leeftijd: 14+
Inclusief: lesbrief, workshop ‘Analoge Meme-Maker’ bij te
boeken
Locatie: voorstelling in theater, workshop in theater of op
school

Workshop ‘Analoge Meme-Maker’
Booi Kluiving bedacht de ‘Analoge Meme-Maker’: een zelf
gemaakte technologische kast die het hele proces van het
maken van internetmemes (van het uitzoeken van een template
tot het posten op een ‘prikbord’) analoog maakt. Leerlingen
zoeken hun favoriete memes uit, kopiëren deze en schrijven er
teksten bij. Al doende reflecteren ze op de grenzen van humor in
deze online kunstvorm.
Bekijk meer
Booi Kluiving
Trailer voorstelling De Memers
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Wensley Piqué
The Human Zoo

Installatie + Workshop

Wensley Piqué - The Human Zoo

Gebaseerd op ‘Human zoo’, een etnologische tentoonstelling
waarin mensen uit andere culturen werden tentoongesteld aan
witte Europeanen, ontwikkelde performer en theatermaker
Wensley Piqué een theatrale installatie waarin een ontmoeting
centraal staat. Hoe bekijken wij mensen? Hoe snel vormen wij
een beeld van de ander? En mag dat beeld nog veranderen?
Uitgaande van de psychologie van de eerste indruk gaat hij met
publiek in gesprek.

Over de maker
Wensley Piqué (1977) is performer, theatermaker, poppenspeler,
choreograaf en bewegingsdocent. Hij studeerde af als regie- en
theaterdocent aan de Toneelacademie Maastricht.

Speelperiode: schooljaar 21-22
Duur: in afstemming met school
Genre: theaterinstallatie
Thema’s: racisme, vooroordelen, discriminatie
Vakken: kunstvakken, opleidingen theater, burgerschap
Niveau: VMBO / Bovenbouw HAVO&VWO / MBO / HBO
Leeftijd: 14+
Inclusief: project op maat, keuze uit onderstaande
Locatie: in theater of op school

Theaterproject op maat
Rondom The Human Zoo ontwikkelt Wensley Piqué onderwijs
projecten op maat. Via workshops en (socratische) gespreks
vormen maakt hij met leerlingen scènes over hun persoonlijke
ervaringen rondom vooroordelen en discriminatie. Ze ontdekken
hoe (stereotype) beeldvorming ontstaat en wat de gevolgen
ervan zijn. Het eindresultaat wordt getoond aan leerlingen,
docenten en ouders.
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The Human Zoo

Installatie + Workshop

Wensley Piqué

Deskundigheidsbevordering voor docenten
Wil je als docententeam in gesprek gaan over inclusiviteit en
diversiteit? Vanuit een bezoek aan de installatie van Piqué gaan
we in op handelingsvaardigheden en (theatrale) werkvormen om
thematieken als racisme bespreekbaar te maken in de klas en
op school.
Bekijk meer 		
Meer over Wensley Piqué
Trailer The Human Zoo
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Solitude

Voorstelling + Workshop

Ruben Chi

Ruben Chi - Solitude

In Solitude toont choreograaf en dansmaker Ruben Chi de
hoogtes en dieptes van stilte en eenzaamheid, als mens én als
kunstenaar. Want tijdens de coronacrisis viel de wereld even stil.
Chi merkte: in die stilte blijft alleen je eigen stem over. De vraag
is, wie durft te luisteren - en wie loopt ervoor weg? In Solitude
neemt de 20-jarige hiphop/battle danser Joley Groeizaam je
mee op een inner journey. Een expressieve hiphop-danssolo
over de caleidoscoop aan emoties en confrontaties met jezelf in
eenzaamheid. En de kracht die schuilt in de confrontatie met je
eigen stilte.

Over de maker
Ruben Chi (1990) is een Arnhemse bewegingskunstenaar, dansdocent en choreograaf. Deze interdisciplinaire artiest met
roots in de hiphop zoekt in zijn werk steeds de grens op tussen
beweging en muziek.

Speelperiode: schooljaar 21-22 + op aanvraag besloten
voorstelling
Duur voorstelling: 45 minuten
Genre: dans
Thema’s: hiphop, moderne dans, eenzaamheid
Vakken: CKV, (voor)opleidingen dans
Niveau: bovenbouw HAVO&VWO / MBO / HBO
Leeftijd: 14+
Inclusief: Q&A dansreflectie, workshop bij te boeken
(keuze uit onderstaande)
Locatie: voorstelling en workshop in theater of op school
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Voorstelling + Workshop

Q&A dansreflectie rondom Solitude
Ruben Chi leert leerlingen samen met een gespreksleider kijken
naar (hiphop)dans. Wat zie je? Wat herken je? Hoe kun je dans
interpreteren?

Hiphophistory
In deze workshop komen leerlingen meer te weten over het
ontstaan, de geschiedenis en de levensstijl van hiphopcultuur.
Aansluitend maken ze kennis met de basistechnieken van hiphopdans (Ruben Chi). Ook customizen ze een eigen kledingstuk
(Amy Croqué).

Hiphop freestyle foundation workshop met Joley
Groeizaam
Vanuit een freestyle met basistechnieken hiphop geeft Joley
Groeizaam jongeren de tools om een eigen stijl te vinden. Hoe
maken ze hun aangeleerde danstechnieken theatraal? Hoe verbinden ze deze aan hun lichaamstaal? En hoe vinden ze daarin
hun eigen stem?

Hiphop freestyle advanced workshop met Ruben Chi
Ruben Chi gaat in deze workshop dieper in op het maakproces
van zijn voorstelling. Waar haalt hij zijn inspiratie vandaan?
Hoe verbindt hij de actualiteit aan zijn persoonlijke verhaal als
maker? Chi laat zien hoe je dit alles vertaalt naar een unieke
bewegingstaal.
Bekijk meer
Meer over Ruben Chi
Trailer Solitude
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Aanbod in Theater a/d Rijn

UURTJE OOST
Een paar keer per maand opent Theater a/d Rijn haar deuren
voor jonge makers met bruisende ideeën, prangende vragen en
artistieke onderzoeken. Schrijvers, acteurs, regisseurs, dansers
en andere artistiekelingen krijgen tijdens het Uurtje Oost de
kans om hun work in progress vanuit Theater a/d Rijn te presenteren. nneer:
Wanneer: aantal keer per maand op donderdagmiddag
Bekijk Uurtjes Oost seizoen 21-22

SOULCYPHER HIPHOP FESTIVAL
Choreograaf Ruben Chi organiseert met zijn crew de negende editie van het Arnhemse hiphopfestival SoulCypher.
Aanstormend en gevestigd danstalent nemen het tegen elkaar
op in energieke dansbattles en showcasen zo de kracht en
essentie van hiphopculture in het hart van Arnhem.
Wanneer: 5 & 6 november 2021 Theater a/d Rijn 7 november 2021
		
Musis & Stadstheater
Meer info over SoulCypher

WENSLEY PIQUÉ - GRANM’MA
Intieme poppenvoorstelling van Wensley Piqué, geïnspireerd op
zijn Granm’ma (oma in het Sranantongo - Suriname) en haar
laatste levensfase, waarin eenzaamheid de harde werkelijkheid
is. Voor ze gaat wil ze nog één keer haar enige zoon zien.
Wanneer: 16 & 17 december 2021
Wanneer: 16 & 17 december 2021
Meer info over Granm’ma

THE JAM
The JAM is een initiatief van Rozet en Theater a/d Rijn waarin
non-formele jonge kunstenaars uit Arnhem de ontmoeting aangaan met formele kunstenaars van De Nieuwe Oost en publiek.
De deelnemers gaan The JAM aan en wisselen kennis uit,
experimenteren samen en presenteren het resultaat voor een
klein publiek.
Wanneer: 30 augustus t/m 3 september 2021
Meer info over The Jam
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Over De Nieuwe Oost
De Nieuwe Oost is een ontwikkel- en productiehuis voor makers.
Wij bieden aanstormende talenten een plek waar mag worden
geëxperimenteerd en een platform waar makers elkaar kunnen
ontmoeten. De makers worden gecoacht in hun ontwikkeling van
een zelfstandige beroepspraktijk. Niet gedacht vanuit de afzonderlijke disciplines, maar vanuit de ambitie om te creëren en de
drang om te vernieuwen.
Onze makers staan middenin de samenleving. Ze geven workshops in asielzoekerscentra, verzorgingshuizen en op scholen.
Daarnaast organiseren we vanuit De Nieuwe Oost makers meetups, open repetities, festivals en voorstellingen.

Met ons team in Arnhem (theater & dans), Nijmegen (literatuur) en Deventer (pop) hebben we een enorm netwerk en de
slagkracht om te doen waar we voor staan: onderzoekende,
onbegrensde kunstenaars de ruimte geven. Want zij zijn de
smaakmakers van de toekomst.

De Nieuwe Oost | theater & dans Arnhem is gevestigd in Theater
a/d Rijn in het centrum van Arnhem. In dit theater bieden wij een
podium aan zowel nieuw als gevestigd talent.

Producties van De Nieuwe Oost zijn niet alleen te zien in
Theater a/d Rijn, maar ook op diverse podia en festivals in OostNederland en ver daarbuiten.
denieuweoost.nl 			
theateraanderijn.nl
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Schoolvoorstellingen
In Theater a/d Rijn is het mogelijk onder schooltijd een voor
stelling te boeken. Het tarief per leerling is: €11,50. Begeleiders
mogen gratis mee. Theater a/d Rijn is CJP acceptant.
Daarnaast is het mogelijk voorstellingen te boeken op locatie (in
theaters of op scholen).

Workshops
Prijs per workshop: €150 - € 350 (afhankelijk van lengte, locatie
en aantal leerlingen). Al onze workshops zijn ook los van de voorstellingen te boeken. Prijzen zijn incl. btw.

We denken graag mee!
Samen met onze makers maken we graag projecten op maat
aansluitend bij een specifiek vak of themaweek.

Contactgegevens
Meer weten of boeken?
Kijk op denieuweoost.nl/educatie of neem vrijblijvend contact op
met Mirte ten Broek via educatie@denieuweoost.nl of
bel 026 3511 9 11.

Fotografie in deze brochure:
Lisa Maatjens
Steven Ligthert
Sjoerd Derine
Edwin Smits
Robert Koekkoek
Wieke van Rosmalen
Mede mogelijk gemaakt door:
Ministerie van OC&W
Gemeente Arnhem
Provincie Gelderland
Provincie Overijssel
Volg ons ook op
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Educatiebrochure De Nieuwe Oost | theater & dans 21-22
Bezoekadres
Theater a/d Rijn
Bartok Park, Kortestraat 14
6811 EN Arnhem
denieuweoost.nl/educatie
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