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14+

LEEFTIJD

SHAKESPEARE’S CLEOPATRA

EDUCATIE AANBOD  HAVO/VWO 
Voor elk type school kan een op maat gemaakt educatieprogramma worden 
georganiseerd bestaande uit één of meer van de volgende onderdelen:  
• lesmateriaal 
• workshops van 75 min door professionele vakdocenten  
• inleiding op de voorstelling 
• meet & greet met dansers/acteurs 
• nagesprek in het theater
> Kosten zijn op aanvraag. Betalen met de CJP cultuurkaart mogelijk. 

WORKSHOP THEATER
 
De workshop theater focust 
zich op het verhaal van 
Cleopatra. Hoe speel je 
Cleopatra en hoe vertel  
je haar verhaal?

MATTHIA JANSEN   •  INFO@ZEP.NU   •  020 428 75 17
ANNE VERMEEGEN • ANNE@AYA.NL  •  020 386 85 74

DEELNEMEN? BEL OF MAIL NAAR:

WORKSHOP DANS
 
In deze workshop maken 
leerlingen kennis met 
verschillende dansstijlen uit 
de voorstelling. De workshop 
omvat oefeningen die leiden 
tot een choreografie.

WORKSHOP STAGE FIGHTING
 
In de workshop ligt de nadruk 
op snelheid, reactievermogen en 
samenwerken. Een toneelgevecht 
draait niet om geweld, maar is 
een samenspel waarbij je op 
elkaar moet vertrouwen.

WORKSHOP RIJM & BEAT
 
Wat gebeurt er met een tekst 
als je er een beat onder zet? 
In deze workshop maak  
je kennis met vertellen in 
ritme en rijm.
 

 
 CLEOPATRA@SCHOOL VOOR VMBO (GRATIS!)

Zet je leerlingen in beweging! Speciaal voor het VMBO is er een 
uitgebreid educatieproject: Cleopatra@school. Het gratis programma 
voorafgaand aan het voorstellingsbezoek bestaat uit lesmateriaal en drie 
workshops van 75 min. De workshops worden in overleg ingeroosterd en 
kunnen verdeeld worden over meerdere weken, maar ook in één of twee 
intensieve projectdagen worden gepland. Dit project is een unieke ervaring 
voor leerlingen en bereidt hen actief voor op het voorstellingsbezoek!

HET VERHAAL 
Cleopatra is pas 18 als ze koningin wordt van Egypte. Ze is een slimme 
strateeg en een goed leider voor haar volk. Aan het einde van haar 
heerschappij staat ze voor een belangrijke keuze.

AYA en ZEP geven een eigentijdse twist aan Shakespeare's liefdesdrama 
‘Antony and Cleopatra’. Cleopatra is een rappe actuele bewerking van  
één van de meest dramatische liefdes uit de wereldgeschiedenis, met dans, 
spoken word en zang.


