
‘Daydreamer’  
door Steef Hupkes (Theater in School) 
 

Voor: enkele groepen / combinatiegroepen 3 
Datum: 22, 23, 24 juni 2021 
Locatie:  eigen school  
 (klaslokaal, evt. buiten bij goed weer) 
Duur voorstelling:  ca. 30 minuten 
 
 
Fantaseren en veel plezier - dát kunnen we allemaal gebruiken! 
 
BRENG JE DAGDROOM TOT LEVEN! 
 
Tijdens DAYDREAMER het interactieve podium in de klas, zet je samen met acteur Steef Hupkes de deur van je 
fantasie wagenwijd open en breng je jouw dagdroom tot leven.  
Muziek is de bron, waarbij drie verschillende muziekstijlen de revue passeren; klassiek, jazz en wereldmuziek. 
 
Dromen zijn wondere werelden met een totaal andere verteltrant dan het lineaire van A naar Z. Ze maken de 
gekste sprongen en ze knopen puntjes aan elkaar vast die je van tevoren niet zag aankomen. 
 
Muziek maakt ook een andere wereld in ons los, het prikkelt het hele brein en brengt ons in vervoering. 
 
Bezoekrooster 

Datum: Tijd: School: Groep: Aantal lln.: 

Dinsdag 
22 juni 2021 

11:00 - 11:30 uur IKC de Kameleon 3 20 

12:15 - 12:45 uur Los Hoes 3 36 

13:30 - 14:00 uur St. Bonifatius Veldmaat 3 30 

     

Woensdag 
23 juni 2021 

09:00 - 09:30 uur Holthuizen 3a en 3b 38 

10:15 - 10:45 uur Honesch 3-4 17 

11:15 - 11:45 uur Pius X 3-4 31 

12:15 - 12:45 uur Op den Akker 3-4 29 

13:30 - 14:00 uur Buurse 3-4 18 

     

Donderdag 
24 juni 2021 

09:00 - 09:30 uur St. Bonifacius Hoeve 2-3 25 

10:15 - 10:45 uur dr. Ariëns 3-4 20 

11:30 - 12:00 uur Montessori 3-4 15 

12:30 - 13:00 uur Paus Joannes 3 27 
 

Houd rekening met het volgende: 

 De voorstelling wordt gespeeld in de klas, en kan bij mooi weer eventueel buiten gespeeld worden. 

 Zittend publiek, opgesteld in rijen, met het gezicht gericht naar de artiest. 

 De klas zit klaar op het aangegeven tijdstip zodat direct begonnen kan worden.  

(Vanwege de beperkte tijd tussen de voorstellingen.) 

 Na afloop is er helaas geen tijd om na te prakten. (Vanwege de beperkte tijd tussen de voorstellingen.) 

 
We wensen iedereen een prettige voorstelling! 
 
Commissie Culturele Vorming 
juni 2021 


