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Beste ouders, 
 
 
Wat leuk dat uw kind(eren) zich heeft (hebben) aangemeld voor de participatieworkshop van 
de voorstelling Zwanenmeer van Holland Opera!  
 
 
Wat gaan we doen?  
Anderhalf uur voor aanvang van de voorstelling worden alle kinderen die zich hebben aangemeld 
opgehaald door de workshop-docent bij de receptie van het theater. Zij neemt de kinderen mee 
naar de workshopruimte waar ze het openingslied van de voorstelling aangeleerd krijgen. 
Vervolgens is er een korte pauze waarbij de kinderen iets kunnen eten, drinken en naar de wc 
kunnen. Daarna worden de kostuums aangedaan. De kinderen krijgen een rondleiding door het 
theater en ontmoeten backstage alle performers van het Zwanenmeer. Op het toneel wordt dan 
nog een laatste keer geoefend en dan gaat de zaal al open voor publiek. 
Na het openingslied worden de kinderen de zaal ingeleid en kijken ze samen de rest van de 
voorstelling. Na afloop gaan alle kinderen weer het toneel op om hun applaus in ontvangst te 
nemen. De workshop-docent neemt de kinderen mee terug naar de workshopruimte waar ze zich 
kunnen omkleden en gaan vervolgens weer als groep naar de receptie waar ze door hun ouders 
worden opgehaald. 
 
Wat neem je mee?  
Een tas waar al je spullen in kunnen, een waterfles die goed afgesloten kan worden en een kleine 
snack. De kinderen mogen hun eigen kleding meenemen; ZWART/WIT en glitters zijn welkom. 
Belangrijk: er wordt gespeeld op een spiegelvloer waar geen schoenen op mogen: ZWARTE 
SOKKEN verplicht. 
 
Om de kinderen goed voor te bereiden op de workshop hebben we een sing-a-long gemaakt. 
Deze staat op onze website en is gratis te downloaden: 
https://www.hollandopera.nl/educatie/primaironderwijs/  Ook de introductieles is aan te raden! 
 
We wensen u veel plezier met de workshop én bij de voorstelling. Mocht u vragen of 
opmerkingen hebben, neem dan contact op met Cathelijne Gieske of Joke Veenstra . 
 
 
 
Met hartelijke groet,  
Joke Veenstra  I  Educatie  I  jokeveenstra@hollandopera.nl  
Cathelijne Gieske | workshopdocent | cathelijne@hollandopera.nl  
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