Elk jaar een Educatieve Voorstelling op
school die aansluit bij Kerndoelen?
Dat kan nu met hoge korting!
Beste leerkrachten,
scholen willen graag manieren naast de reguliere lesmethode om hun kerndoelen aan te bieden. Een
manier om dat te doen is d.m.v. voorstellingen. Daar heeft bijna elke gemeente een eigen regeling voor:
een combinatie van workshops, muziek en 1 of 2 voorstellingen die speciaal zijn uitgezocht door een
culturele commissie.
Ik treed al jaren op voor scholen en heb diverse themavoorstellingen. De opzet is primair educatief
van aard. Uiteraard verpak ik de inhoud in een boeiend verhaal en maak het visueel met trucs. Dat is niet
de manier waarop een culturele raad een voorstelling beoordeelt, maar wel iets dat scholen erg waarderen.
Mijn voorstellingen zijn opgebouwd rond een thema en behandelen concreet een aantal kerndoelen.
Daarnaast vormt dit een mooi invulling voor het leerdoel ‘drama’ dat binnen de kunstzinnige vakken bijna
niet voorkomt. Onderzoekt laat zien dat drama als zodanig hooguit 10% van de kunstzinnige vakken invult.
Een voorstelling op school is een mooie manier om kinderen enthousiast te maken voor theater en verhalen
vertellen. Het kan daarom een goede start zijn voor een lessenserie.

Welke Themavoorstellingen heb je op dit moment al kant-en-klaar?
Superhelden: Pesten is Stom!
(1/34/35/37/52/56)
Complimentenshow (Positive Behavior) / Naastenliefde (christelijke invulling)
(1/12/34/37/52/56)
Rood-Wit-Blauw show: over de nationale vlag en informatie over landen
(1/9/12/52/56)
Sterke Verhalen: een voorstelling waarin 38 jeugdboeken en klassiekers verstopt zitten
(1/9/12/52/56)
Berend Botanicus: over planten en dieren in het bos
(1/9/12/39/40/41/56)
Kinderboekenweek: elk jaar nieuwe voorstelling bij het thema
(1/9/12/56)

Een voorstelling kan aanleiding zijn om dieper in te gaan op een bepaald onderwerp. Hiervoor staan de
kerndoelen tussen haakjes op basis van het boekje ‘Kerndoelen Primair Onderwijs’ van het SLO.
Bij elke voorstelling is uiteraard een lesbrief! Kijk voor meer informatie over een voorstelling op de
betreffende pagina op www.goochelaarjan.nl.

Raak je niet ‘uitgekeken’ op goochelaar Jan?
Niet snel: elke voorstelling wordt vanaf nul opgebouwd en is elke keer compleet anders:
Eigen soundtrack, kostuum en aankleding
Eigen kleurstelling, attributen en decor
Eigen verhaal en rode draad
Eigen leerdoelen en verschil in educatieve aanpak

Wat hetzelfde blijft:
De manier waarop ik kinderen met respect behandel en weet te boeien van 4 tot en mét 12 jaar
Mijn gezicht en stem 
Op welke manier bied je dit aan?
Voor scholen is het budget de grootste bottleneck voor het inhuren van een professionele
voorstelling. Daarom heb ik het volgende bedacht: Een abonnement voor 1 themavoorstelling per jaar.
De voorstelling kan gedurende het hele schooljaar gepland worden.
Het abonnement wordt per maand betaald:
€ 20 voor scholen tot 75 lln.
€ 25 voor scholen vanaf 75 lln. die 1 voorstelling wensen met compact geluid.
€ 35 voor scholen vanaf 75 lln. die 2 voorstellingen willen óf 1 voorstelling met prof. geluid.
Dat levert een korting op van € 175 - € 210 t.o.v. mijn normale tarieven.

Waarom zo’n Hoge Korting?
Ik vind de onderwerpen belangrijk. Zoals het thema Pesten.
Voorstellingen zijn alleen te boeken op maandag, dinsdag en donderdag.
Scholen boeken mij na de eerste keer vaker omdat ze verrast en tevreden zijn:
a) Op deze manier heeft een school voordeel als ze mij meerdere keren boeken.
b) Voor mij betekent dat een vaste klant op langere termijn.
Dit aanbod is geldig voor maximaal 50 scholen.

In hetzelfde jaar een 2e themavoorstelling? Zelfde tarief als de 1e en dus net zoveel korting.
Korting op de Feestshow t.w.v. € 75 (= 2e voorstelling gratis of gratis professioneel geluid)
Omdat ik een groep vaste klanten heb kan ik voorstellingen op maat maken. Thema waar u een
voorstelling bij zoekt? Die kan ik maken omdat ik weet dat ik de voorstelling vaker kan spelen.
Download de brochure voor meer informatie over de voorstellingen op www.goochelaarjan.nl.
Bel 06 – 50 593 805 voor meer informatie over een abonnement.

Graag sta ik je persoonlijk te woord!

Goochelaar Jan

