Spelregels om een voorstelling te bekijken
Je gaat met de leerlingen op school een voorstelling bekijken. Dit is spannend en inspirerend voor
de leerlingen, maar is vooral erg leuk! Er zijn wel een aantal ‘spelregels’ om de voorstelling zo goed
mogelijk te laten verlopen. Lees deze goed door en maak leerlingen hierop attent.
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Wees goed voorbereid op de voorstelling.
Er is dit schooljaar bij elke voorstelling een voorbereidende activiteit in de klas die door een
externe professional wordt verzorgd. Lees daarnaast in ieder geval de informatie over de
voorstelling op de website van CultuurCompaan en bekijk samen met de leerlingen de filmpjes
op de website van CultuurCompaan. Vaak is er ook (voorbereidend, digitaal) lesmateriaal
beschikbaar. Dit vind je bij de betreffende activiteit op de website en in de herinneringsmail
(inloggen, met het centrale wachtwoord, is noodzakelijk).
Let erop dat mobiele telefoons, muziekdragers en dergelijke op de vliegtuigmodus of helemaal
uit staan.
Op stil zetten is niet voldoende! Heel soms mogen leerlingen foto’s of video’s maken. Dan geeft
de uitvoerende toestemming om een telefoon of camera te gebruiken.
Wijs leerlingen er actief op dat snoepen, eten of drinken tijdens de voorstelling niet is
toegestaan
Het is niet de bedoeling dat leerlingen kletsen of uitgebreid commentaar geven.
Licht toe dat, anders dan op de televisie, de acteur(s) of danser(s) hoort/ horen wat je zegt en
dat dit afleidt. Ze mogen natuurlijk wel lachen als ze iets grappig vinden. Na afloop kunnen ze
weer met elkaar praten over wat ze van de voorstelling vonden.
Tijdens een voorstelling mogen leerlingen de voorstellingsruimte niet verlaten.
Dus zorg ervoor dat de leerlingen voor aanvang naar het toilet zijn geweest!
Vergeet na afloop niet een flink applaus te geven!

Coronamaatregelen
• Er gelden, behalve de algemene adviezen, op dit momenten geen specifieke maatregelen voor
cultuureducatie in schoolverband.
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