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PRESENTATIEWEEK

Presentatie  ZO 19 jan | 14u00
  ZA 25 jan | 14u00

Hooggeëerd publiek, dames en heren, 
van harte welkom bij de eerste pre-
sentatie week van Pitboel Art School! 

Onze leerlingen hebben de afgelopen 
periode geleerd, ontdekt, geëxperi-
menteerd, gespeeld en vooral veel ple-
zier gemaakt. En ze willen jullie graag 
laten zien hoe je door middel van een 
tikkie verbeelding tot de mooiste ver-
halen komt. 

Zijn jullie er klaar voor?
Laten we maar snel beginnen: 
3....2....1.... ACTIE! 

Theatrale groet namens alle docenten, 

Charlie Geenen
Artistiek leider Pitboel Art School 

 

TONEELLESKLAS Special A 

Op geheime missie
Er is een parelketting gestolen ter 
waarde van 1 miljoen euro! Detective 
D moet met zijn assistente detective X 
uitzoeken waar deze ketting is. 
Maar het onderzoeken van deze dief-
stal is nogal spannend want ze moeten 
langs bij ‘Huize Griezelgrafstede’. Als 
dat maar goed komt...

Docent:  Stans Bertrand
Spelers: Kenneth, Mila, Yachin en Yuriy

 

  

 



PRESENTATIEWEEK 

Presentatie  ZA 25 jan | 14u00
              ZO 26 jan | 12u00 

Presentatie ZO 19 jan | 14u00
                           ZA 25 jan | 17u00

TONEELLESKLAS 2/3A

Vrienden of vijanden
Tijdens de presentatie duiken we in de 
wereld van school. Hoe kunnen de juf 
en de meester pestgedrag voorkomen 
als ze zelf de hele tijd ruzie met elkaar 
maken? Blijken de kinderen uitein-
delijk slimmer te zijn dan de juf en de 
meester? 
De presentatie bestaat uit samenge-
voegde ideeën van de leerlingen.

Tijdens de lessen hebben we de focus 
gelegd op goed luisteren naar elkaar 
tijdens het spelen, op doorspelen en 
in je personage blijven. Daarnaast zijn 
we bezig geweest met stemgebruik. De 
leerlingen hebben geleerd hoe belang-
rijk het is om op het podium duidelijk en 
hard te praten.
 
Docent:  Merja de Jong
Spelers:  Merle, Jinte, Jasper, Finn, Mirthe,  
 Danique, Stella, Ivette, Zoey en  
 Vayèn

TONEELLESKLAS 3B 

Helden op sokken
Verdwaald! 
Een groepje avonturiers raakt ver-
dwaald in het bos.
Het wordt donker en het begint te on-
weren.
Wie was er te krenterig voor een be-
hoorlijk kompas?

Een voorstelling over jezelf en een an-
der angst aanpraten.
 
Docent: Gabrielle Logister
Spelers: Eline, Lyanne, Celine, Fay, Juul  
 en Iris 
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TONEELLESKLAS 5A/B
 
Duh! 
Tijdens de lessenreeks hebben wij 
gewerkt met de teksten van Esther 
Gerritsen uit het boekje ‘Is dat een 
kapstok?’ Korte, vaak hilarische scènes 
voor twee, drie of vier personen over al-
ledaagse momenten van een gezin.
Uit deze lessen werd de fragmentari-
sche voorstelling Duh! geboren. Een 
voorstelling over pubers, ouders en 
alles wat daarmee te maken heeft.
 
Docent: Gabrielle Logister
Spelers:  Zion, Marit, Aiden, Stella, Dean,  
 Indy, Zino, Lynn, Noa B., Senne,  
 Philip, Famke en Noa S.

Presentatie  DI 21 jan | 20u00
                      ZA 25 jan | 17u00

Presentatie ZA 18 jan | 20u00
  DO 23 jan | 17u00

TONEELLESKLAS 4A/B

De grote schoonmaak! 
Beste dorpeling,
Dit jaar doet ons Dorp: Schoonschijn 
mee aan de wedstrijd ‘Het mooiste 
dorp van Nederland’. Een prijs die ik als 
trotse burgemeester graag in de wacht 
sleep. 
Ik ben trots op mijn dorpelingen, hun 
vers gemaaide voortuinen en hun goe-
de manieren. 
Toch hebben wij te lang oogluikend 
toegestaan dat ons dorp vervuild wordt 
door nieuwkomers. Door snotpeute-
raars, ziekteverspreiders, klimmers en 
klauteraren.  
Het wordt tijd om nieuwe plannen te 
maken, vooruit te kijken en Schoon-
schijn weer op nummer 1 te zetten. 

Het is tijd voor de grote schoonmaak!

Docent:  Charlie Geenen
Spelers:  Denzel, Janka, Julia, Loek, Perle  
 en Ronja
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Presentatie  DO 23 jan | 17u00
  ZA 25 jan | 20u00

Presentatie  DI 21 jan | 20u00
                        ZA 25 jan | 20u00

TONEELLESKLAS 7A/B

Beloved Bongo 
Circusdirecteur Bongo komt te overlij-
den.
Wat moet het van de circusartiesten 
worden, 
nu de verbindende factor van de groep 
is weggevallen? 
 
Docent: Gabrielle Logister
Spelers: Ali-Roy, Brenda, Emmy, Joyce,  
 Marjo, Nicole, Oggy, Selina,  
 Vivian en Wim

TONEELLESKLAS 6A/B
Het tragische leven van Willem 
Vervoort
Hoeveel kan een mens dragen?
We herkennen het allemaal wel, net 
als je denkt: ‘Nu kan het niet erger 
worden’, word je weer overspoeld 
met tragische gebeurtenissen. 

De leerlingen van toneellesklas 6A/B 
zijn aan de slag gegaan met 10 
verschillende dialogen uit het boek 
‘Ruzie voor gevorderden’, geschreven 
door Paul Jacobs. Hoe kun je van zo-
veel verschillende dialogen toch een 
samenhangend geheel maken? 

We volgen het tragische leven van 
Willem Vervoort en net als je denkt 
dat hij zijn dieptepunt wel bereikt 
heeft, kan het altijd nog erger…

Docent:  Charlie Geenen
Spelers:  Anouk, Bas, Danée, Dyandro,  
 Emiel, Floor, Isis, Kirsten, Noa,  
 Shania, Siem, Sylvana en Tessa
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Presentatie  ZA 18 jan | 14u00
             ZO 26 jan | 12u00 

Presentatie  ZA 18 jan | 14u00
                           ZO 26 jan | 15u00

MUSICALLESKLAS 3A

Verdwaald
De twee zussen zijn boos op hun 
moeder. Ze zouden het liefst ergens 
anders willen wonen, ver weg van huis. 
Maar wees voorzichtig wat je zegt. Mis-
schien luistert er iemand mee die jouw 
wensen uit laat komen…
Musicallesklas 3A heeft een eigen 
versie van de musical ‘OZ’ gemaakt. 
In de lessen zijn de leerlingen aan de 
slag gegaan met hun lichaam en stem. 
Ze hebben kennis gemaakt met hun 
eigen stemgeluid, de verschillende 
dansstijlen en hoe je een personage 
kunt vormgeven en spelen. De leerlin-
gen hebben geleerd hoe je door middel 
van spel, zang en dans een verhaal kunt 
vertellen. Deze drie disciplines zorgen 
samen voor een prachtige presentatie.

Docenten: Merja de Jong, Chiara Schmetz  
  en Florence Joosten
Spelers: Eefje, Evi, Isis, Jimmy, Ilias,  
 Senna, Lily en Lynn 

MUSICALLESKLAS 3B

We hebben geen Nanny nodig!
‘Wat een verschrikkelijke kinderen! Ik 
blijf hier geen seconde meer.’ 
Dit zegt iedereen die bij dit gezin als 
Nanny komt werken. De vader kan het 
maar niet begrijpen, hij heeft toch echt 
de schattigste kinderen ter wereld.
De wereldberoemde musical ‘The 
Sound of Music’ is de inspiratiebron 
voor deze presentatie. 
Tijdens de lessen zijn de leerlingen aan 
de slag gegaan met zang, dans en 
toneel. Ze hebben kennis gemaakt met 
hun eigen stemgeluid en de verschillen-
de dansstijlen. Ze hebben geleerd hoe 
ze vanuit een personage moeten rea-
geren en hoe ze kunnen blijven door-
spelen. In de presentatie komen deze 
drie disciplines mooi samen. 

Docenten: Merja de Jong, Chiara Schmetz 
 en Florence Joosten
Spelers:  Sven, Rens, Rosanne, Malu,  
 Ginger, Norah en Mirthe  
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 Presentatie  ZA 18 jan | 17u00
               ZO 26 jan | 18u00

 Presentatie  ZA 18 jan | 17u00
             ZO 26 jan | 15u00 

MUSICALLESKLAS 4A

De machtsstrijd 
Geïnspireerd door de musical ‘The Lion 
King’ heeft musicallesklas 4A een eigen 
verhaal verzonnen over de machtsstrijd 
tussen de lieve koningin en haar twee 
gemene zussen. Wie gaat nu eindelijk 
het land beheren?

Tegelijkertijd een personage spelen, 
zingen en dansen is ontzettend moei-
lijk. Daar zijn we tijdens de musicalles-
sen mee bezig geweest. De leerlingen 
hebben kennisgemaakt met verschil-
lende dansstijlen, met hun eigen stem-
geluid en hoe ze een personage moeten 
spelen. Elke discipline is eerst apart ge-
oefend en uiteindelijk samengebracht in 
deze bijzondere presentatie.

Docenten: Merja de Jong, Chiara Schmetz  
 en Florence Joosten
Spelers: Dewi D., Elise, Femke, Vera en  
 Dewi L.

MUSICALLESKLAS 4B

Miauw! 
Oeps, kwam dat net uit mijn mond?
Stel je voor dat je opeens in een dier 
verandert. Je loopt op straat en je 
merkt dat er twee harige oren uit je 
hoofd steken. Zou jij je verstoppen en 
het aan niemand vertellen of zou jij het 
juist aan iedereen vertellen en beroemd 
worden?
Tijdens de musicallessen zijn de leer-
lingen aan de slag gegaan met de 
drie disciplines die bij musical horen: 
zang, dans en toneel. Tijdens de lessen 
hebben ze de aandacht gericht op hoe 
je een verhaal kunt vertellen door te 
bewegen, dansen en zingen en hoe je 
het personage vast kunt houden gedu-
rende de hele voorstelling.

Docenten: Merja de Jong, Chiara Schmetz  
 en Florence Joosten
Spelers:  Naomi, Mathilde, Amy, Mirthe en  
 Mitch
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Voorstellingen:  22, 23 en 24 mei   
                        telkens om 19u30  

MUSICALLESKLAS 5/6 A/B

Ga weg uit mijn hoofd!
Je wordt iedere dag gepest op school, 
maar wanneer je het aan iemand 
verteld, geloven ze je niet. Wat nu?

Tijdens deze presentatie volgen we 
Hanna, die besluit om weg te rennen. 
Ver weg van het gepest! Ze wordt 
geconfronteerd met het goed en het 
kwaad. Maar wanneer je niet meer 
weet wat je moet doen, kun je dan wel 
een juiste keuze maken?

Door middel van dans, zang en spel 
wordt je meegenomen in een heftige 
tweestrijd, waarbij Hanna wel eens ver-
rassende keuzes zou kunnen maken. 

Docenten: Charlie Geenen, 
 Jasmijn Grooten en 
 Evelien Leschot-Luiten
Spelers: Deborah, Dana, Reza, Lisa, Lena,  
 Noa, Romée, Zoé, Andrea, Jamie  
 en Sarah

PRODUCTIEKLAS TONEEL 1

‘MAG IK JE IETS VRAGEN?!’
De voorstelling vertelt het verhaal van 
twee zusjes die na de dood van hun 
vader, alles in het huishouden moeten 
doen. Hun moeder ligt namelijk op bed 
en komt er niet meer vanaf. Totdat een 
jonge jongen op een dag langs komt, hij 
maakt een spreekbeurt over de dood.

Regie: Stans Bertrand
Spel:  Kylie, Kelsey, Ilse, Frederique,  
 Femke en Timo

Presentatie  ZA 18 jan | 20u00
  ZO 26 jan | 18u00
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Voorstellingen:  3, 4 en 5 juli 
  telkens om 19u30

Voorstellingen:  26, 27 en 28 juni 
  telkens om 19u30

PRODUCTIEKLAS TONEEL 2 

UNE HISTOIRE D’UNE FAMILLE HYSTÉRIQUE
Het had een gezellige avond moeten 
worden. Helaas draait dit ‘gezellige’ 
feestje uit op een groot fiasco. Feit blijft: 
familie - je kunt er niet aan ontsnappen. 
We zullen het er maar mee moeten 
doen…
Een zwarte komedie waarbij de perso-
nages het bloed onder elkaars nagels 
vandaan halen. Waarbij onbegrip de 
spanning tussen de familieleden laat 
escaleren. En waar wijsheid vanuit 
een onverwachtse hoek komt. En dan 
hebben we het nog niet gehad over de 
nieuwsgierige buurvrouw die te pas en 
te onpas zich mengt in dit tafereel en 
de poetsvrouw die haar empathisch 
vermogen iets te goed heeft weg 
geboend.  
Regie:  Charlie Geenen
Spelers:  Anne, Beau, Chanel, Charlotte M.,  
 Charlotte R., Gijs, Luuk, Miriam,  
 Muriel, Nina, Rick, Sterre en  
 Tessa

PRODUCTIEKLAS MUSICAL 1 

Like me, please!
Deze musical gaat over twee groepen 
op een middelbare school; de nerds en 
de populairste van de school. Op de 
middelbare school is het vaak belang-
rijk dat je bij een bepaalde groep mag 
horen en dat je de juiste status krijgt. 
Ten koste van alles wilt Loes ook in dit 
verhaal minstens heel even van de po-
pulariteit genieten. Maar wat is eigen-
lijk belangrijk in het leven en wat maakt 
ons echt gelukkig?
Met zang, dans en toneel laten wij de 
machtsstrijd tussen de nerds en de po-
pulaire groep zien. Het is eigenlijk een 
strijd tussen de innerlijke en de uiterlijke 
schoonheid en wat voor een rol deze 
twee dingen in onze levens spelen.

Regie:  Merja de Jong, Chiara Schmets  
 en Evelien Leschot-Luiten
Spelers: Lana, Hope, Luna, Mirthe, Laura,  
 Emma, Inda, Eowyn, Charlotte,  
 Thies en Rylessio
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Voorstellingen:  10, 11 en 12 juli 
  telkens om 19u30

PRODUCTIEKLAS MUSICAL 2

De Zelfhulp-bijbel
We hebben allemaal issues, waardoor 
we niet de beste versie van onszelf 
kunnen zijn. Gelukkig zijn daar zelfhulp 
boeken! Halleluja! ‘Dit is jouw leven’, 
‘Happy life hacks’, ‘De edele kunst van 
not giving a f#ck’, ‘Het slimme onder-
bewuste’; de lijst is eindeloos. 
En waar kun je dit nu beter lekker lezen 
dan in de trein! Maar wat als die trein je 
niet brengt naar waar je heen wil? 

Ga mee op reis door de 10 (muzikale) 
hoofdstukken van de Zelfhulp-bijbel, 
met muziek van Anouk, Pentatonix, De 
Dijk en uit diverse musicals.   

Docenten: Evelien Leschot-Luiten   
 en Jasmijn Grooten 
Spelers: Floor, Kelsey, Lara, Sacha, Kyara,  
 Sophia, Nathalie, Renske en Lotte

       

Wilt u een of meerdere presentaties 
bijwonen? reserveer dan per e-mail:
reserver ingen@pi tboe l theater.n l
 
VOOR MEER INFORMATIE:
C h a r l i e @ p i t b o e l t h e a t e r . n l
www. j t swes te l i j k em i j ns t reek .n l

ADRES: 
Pitboel Theatergroep 
Montgomerystraat 26 6135 BW Sittard
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DAG   TIJD  LESKLASSEN      *KOSTEN
Za  18 jan   14u00  Musicallesklas 3A   €6,-
     Musicallesklas 3B        (voor beide)

                     17u00  Musicallesklas 4A                   € 6,-
     Musicallesklas 4B       (voor beide)

   20u00  Toneellesklas 4A/B                 € 6,-
     Musicallesklas 5/6 A/B       (voor beide)

Zo  19 jan                 14u00  Toneellesklas 3B                       € 6,-
     Toneellesklas Special A       (voor beide)

                             
Di  21 jan   20u00  Toneellesklas 5A/B                  € 6,-
      Toneellesklas 7A/B         (voor beide)
 
Do 23 jan   17u00  Toneellesklas 4A/B                        € 6,-
     Toneellesklas 6A/B         (voor beide) 

 
Za  25 jan   14u00  Toneellesklas Special A  € 6,-
     Toneellesklas 2/3A         (voor beide)

      17u00  Toneellesklas 3B   € 6,-
     Toneellesklas 5A/B          (voor beide)

   20u00   Toneellesklas 6A/B    €6,-  
     Toneellesklas 7A/B       (voor beide)

Zo  26 jan                               12u00  Toneellesklas 2/3A   € 6,-
     Musicallesklas 3A          (voor beide)

   15u00  Musicallesklas 3B    € 6,- 
     Musicallesklas 4A        (voor beide)

                                18u00  Musicallesklas 4B   € 6,-
     Musicallesklas 5/6 A/B       (voor beide)

                 

* Leerlingen  betalen geen entree              * U bekijkt 2 presentaties voor maar € 6,-
Graag reserveren per e-mail: reserveringen@pitboeltheater.nl
Voor meer info: jtswestelijkemijnstreek.nl / Pitboeltheater, Montgomerystraat 26, 6135 BW Sittard

PROGRAMMA


