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De man die elke dag de krant van gister krijgt en er nu genoeg van heeft! speelt vanaf 
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De man die elke dag de krant van gister krijgt en er nu genoeg van heeft ! 
is een geëngageerde en swingende Brechtiaanse parabel vol humor en 

moraal, meezingers en achtervolgingen, showballet en urgente thema’s. 

Hoe beter het opkomend populisme, de rol van de media en de 

verantwoordelijkheid van het individu aan de kaak te stellen dan middels 

een laagdrempelige actiemusical vol antihelden, liedjes en explosies? In 

deze tijden, die bulken van fake news, is het geen overbodige luxe om je zo 

nu en dan af te vragen: “WAT IS WAAR?”.  

Deze voorstelling is geschikt voor leerlingen van het Voortgezet Onderwijs 

van alle leerjaren. Ter aanvulling op het voorstellingsbezoek kunt u als 

school een workshop afnemen naar keuze, passend bij uw school of klas. 

 

WORKSHOP  

EPISCH THEATER 

In deze workshop ligt het accent op de 

speelstijl en -vormen die de 

Theatertroep laat zien in ‘De man..!’. De 

leerlingen ontdekken in deze workshop 

wat het betekent om de vierde wand te 

doorbreken en hoe het is om alles dat 

een theater behelst aan 

krankzinnigheid mee te nemen de vloer 

op. Samen blikken ze terug op de 

voorstelling en pluizen deze op speelse 

wijze uit. Dit alles met veel bombarie, 

snelle kostuums en muziek! 

160,- per klas / 120 minuten  

 

WORKSHOP  

FAKE NEWS 

In deze workshop ligt het accent juist 

meer op de inhoud van ‘De man…!’. De 

leerlingen gaan aan de slag met het 

schrijven van absurde en gestoorde 

krantenkoppen en bespreken het 

belang van het vormen van een 

gedegen mening voor jezelf! Natuurlijk 

gaan zij ook de vloer op met hun maffe 

nieuwsberichten en laten zich hierbij 

inspireren door de vreemde 

personages die zij hebben gezien in de 

voorstelling! 

160,- per klas / 120 minuten 

 

 Beide workshops vinden bij voorkeur plaats ná het voorstellingsbezoek en zijn olv een 

gediplomeerde theaterdocent. Het nagesprek is dan onderdeel van de workshop. Bij het 

boeken van de workshop krijgt u als school nog een werkblad dat ter voorbereiding is 

op het bezoek. De leerkracht kan dit zelf in de klas uitvoeren. Heeft u specifieke wensen 

rondom een project? Schroom niet en zoek contact via educatie@theatertroep.nl  

 

mailto:educatie@theatertroep.nl

