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Beste docent,
Beste cultuurcoördinator,
De Ulrike Quade Company
Hartelijk dank voor je interesse in het educatieaanbod van de Ulrike Quade Company.
Al jaren maken wij beeldend theater waarin spel, dans, muziek, decor en taal op een unieke
manier samenkomen.
A Myth Retold
Vorig seizoen maakten we behalve voorstellingen ook een korte film: A Myth Retold. De film is een
beeldende hervertelling van de Egyptische mythe van Isis vanuit een hedendaags perspectief op
gender en identiteit. Belangrijke thema’s die wij graag bij jou in de klas brengen.
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“Jij hebt de mogelijkheid jezelf
te (re)creëren”

Bee

Dat is de boodschap die wij brengen in ons 3-delig educatief programma. Statistisch gezien zitten er
in elke klas minstens drie leerlingen die afwijken van de gender- of seksualiteitsnorm. Dit programma kan van grote waarde zijn voor hen, maar ook voor hun klasgenoten. Wij dagen álle leerlingen
uit om welke norm dan ook te bevragen en te reflecteren op de keuzes die zij maken.
Praktisch
Het programma bestaat uit 3 onderdelen:
1
Een docent van uw school doet zelf in de klas een inleiding en toont de film.
Alle voorbereiding staat klaar. (1,5 tot 2 uur)
2 Een ervaren workshopdocent van het theatergezelschap komt in de klas en verbindt de
film aan een spannende workshop waarin leerlingen samen filosoferen over
(gender)normen. (1,5 tot 2 uur)
3 De docent van uw school kiest zelf óf, en zo ja welke naverwerkingsopdracht hij/zij/die
met de klas doet. Wij hebben verschillende opties, die gekoppeld kunnen worden aan zo
wel kunstvakken als maatschappijleer als het mentoraat. (duur zelf te bepalen)
Het programma is geschikt voor alle niveau’s in de bovenbouw, het hele schooljaar 2021/2022
beschikbaar en kost €200 (ex. reiskosten docent, mogelijkheid te betalen met CJP cultuurkaart).
We hopen snel bij jullie in de klas te staan!
Neem bij interesse contact op met Anne Kuit via educatie@ulrikequade.nl
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