


presentatieweek
Hooggeëerd publiek, 

Van harte welkom bij de 
eerste presentatieweek van 
Pitboel Art School! 

Onze leerlingen hebben de 
afgelopen periode veel geleerd 
en vooral plezier gemaakt. Graag 
laten ze jullie zien hoe je door 
middel van verbeelding tot de 
mooiste verhalen komt. 

Zijn jullie er klaar voor?
Wees van harte welkom, neem 
plaats en geniet.

Theatrale groet namens alle 
docenten, 

Gabrielle Logister
Artistiek leider Pitboel Art School 



PRESENTATIE DO 09 feb | 17u00
  ZA 11 feb | 12u00

TONEELLESKLAS 6+ | 9+

Ik kan alles...

De leerlingen van Toneellesklas 6+ | 9+
nemen u mee op reis. Een reis naar een 
wereld waar alles mogelijk is en waar 
fantasie en realiteit op unieke wijze door 
elkaar lopen. Fasten your seatbelts en 
geniet van deze collage-achtige 
presentatie over de werel van het kind.

Docent: Peggy Lebens
Spelers: Berat, Bram, Clarissa, Deniz, 
Emma, Fenna, Gus, Lois, Ruben, Ser, 
Tom, Trevor en Yanthe

PRESENTATIE DO 09 feb | 17u00
  ZA 11 feb | 14u00

TONEELLESKLAS 9+

Als ik de baas zou  
zijn van het journaal

Stop met zappen en kijk mee naar het 
journaal gespresenteerd door 
Toneellesklas 9+. Het nieuws was nog 
nooit zo fantasierijk!

Docent: Gabrielle Logister
Spelers: Amy, Fee, Fenne, Iris, Layla, 
Liv, Lotte, Mark, Maya, Merle, Nyah, 
Nele en Wende
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PRESENTATIE DI 07 feb | 18u00
  ZA 11 feb | 12u00

TONEELLESKLAS 12+

Het vreselijke leven van  
Carolien de Groot

De familie de Groot. Vader, moeder
en hun drie dochters. Het lijkt een 
normaal gezin. Gezellig, rustig, 
doodnormaal. Maar de jongste dochter, 
Carolien, weet beter...

Docent:  Gabrielle Logister
Spelers: Ciara, Cynthia, Dean, Denzel, 
Feline, Jana, Janka, Julia, Marit, Puck 
en Sanne

PRESENTATIE DO 09 feb | 19u00
  ZA 11 feb | 16u00

TONEELLESKLAS 12+ | 15+

Doe open!

De leerlingen van Toneellesklas 12+ | 
15+ zijn aan de slag gegaan met korte
theaterteksten, speciaal geschreven 
voor jongeren, waarin verschillende 
thema’s centraal staan. In deze 
montagevoorstelling doen de spelers 
letterlijk en figuurlijk een deurtje open om 
u een kijkje te geven in de bijzondere 
wereld van jongeren. Wees welkom en 
treedt binnen! 

Docent:  Peggy Lebens
Spelers: Bram, Celine, Erik, Fee, Femke, 
Finn, Kyano, Isis, Sanne, Sem H., 
Sem O. en Tessa
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PRESENTATIE DO 09 feb | 19u00
  ZA 11 feb | 14u00

TONEELLESKLAS 18+

We zijn in dialoog

Of het nu gaat om een 
huwelijksaanzoek, een gesprek in de 
kroeg, of we nu samen in bad liggen of 
in bed, of een echtelijke ruzie hebben...
we zijn voortdurend met elkaar in 
dialoog. De leerlingen van Toneellesklas 
18+ spelen een aantal korte dialogen 
over uiteenlopende zaken. Luchtig 
geschreven en vol overgave gespeeld. 
Geniet mee en herken uzelf!

Docenten: Peggy Lebens
Spelers: Anita, Brenda, Carolien, Djanila, 
Eva, Mireille, Selina, Sonja, Vera en Wim

PRESENTATIE ZA 04 feb | 12u30
  WOE 08 feb | 14u15

MUSICALLESKLAS 6A

De nieuwe kleren van de keizer

De musicalsterren van Musicallesklas 
6A presenteren voor u de keizer, de 
ministers, de kleermakers en de 
bewoners van de stad. D.m.v. zang, 
toneel en dans wordt het sprookje van 
de keizer, die zijn spiegelbeeld 
belangrijker vond dan het land 
besturen, weer tot leven gebracht. 
Voor alle mensen groot en klein die het 
verhaal nog niet kennen of opnieuw 
willen beleven.

Docenten: Peggy Lebens, Imke 
Driessen en Chiara Schmetz 
Spelers: Dyona, Ella, Florien, Jade, Liv, 
Lora, Nienke en Sydney
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PRESENTATIE ZA 04 feb | 15u30
  WOE 08 feb | 16u00

MUSICALLESKLAS 6B

De nieuwe kleren van de keizer

De musicalsterren van Musicallesklas 
6B presenteren voor u de keizer, de 
ministers, de kleermakers en de 
bewoners van de stad. D.m.v. zang, 
toneel en dans wordt het sprookje van 
de keizer, die zijn spiegelbeeld 
belangrijker vond dan het land 
besturen, weer tot leven gebracht. 
Voor alle mensen groot en klein die het 
verhaal nog niet kennen of opnieuw 
willen beleven.

Docenten: Peggy Lebens, Imke 
Driessen en Chiara Schmetz
Spelers: Aimeé-Sophie, Aimy, Chloé, 
Daan, Emma, Jua, Keetje Lané, Liv, Liz, 
Merle, Milou, Mylana en Zinzi

PRESENTATIE ZA 04 feb | 12u30
  WOE 08 feb | 16u00

MUSICALLESKLAS 9+

De dood van meneer 
Timmermans

Wie kent Lutjebroek niet? Het rustige 
dorpje in Nederland. Het dorpje waar 
iedereen elkaar goedendag zegt. Het 
dorpje waar iedereen elkaar kent, waar 
kinderen nog gewoon op straat kunnen 
spelen en zonder helm kunnen fietsen. 
Tenminste dat was Lutjebroek een 
jaar geleden. Inmiddels is Lutjebroek 
wereldberoemd geworden. De oorzaak 
hiervan was een onverwachte tragische 
gebeurtenis...

Docenten: Peggy Lebens, Imke 
Driessen en Chiara Schmetz
Spelers: Amelie, Eva, Fem, Imme, 
Isabel, Jimmy, Kaatje Lena, Lizzy en 
Lotte
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PRESENTATIE ZA 04 feb | 15u30
  WOE 08 feb | 18u30

MUSICALLESKLAS 12+

Iets gebeurd op school

Ochtendhumeur, iets wat op school wel 
of toch niet is gebeurd, samen kerstmis 
vieren, wel of geen telefoon, papa en 
mama tegen elkaar uitspelen, toch een 
beetje lijken op je ouders en uiteindelijk 
samen komen. De musicalsterren van 
Musicallesklas 12+ nemen u mee in de 
wereld van pubers en ouders.

Docenten: Peggy Lebens, Imke 
Driessen en Chiara Schmetz 
Spelers: Billie, Chloe, Eline, Fabio, 
Femke, Hayden, Lily, Lyanne, Rosanne, 
Rune, Seán, Sintiya en Teun

PRESENTATIE ZA 04 feb | 18u00
  WOE 08 feb | 18u30

MUSICALLESKLAS 14+

Hotel op stelten

Alles lijkt gewoon z’n gangetje te gaan in 
ons 5 sterren hotel. De hotelbaas 
ontvangt de gasten, de kamermeid 
zorgst voor de service en de gasten 
proberen van hun rust te genieten. 
Maar alles verandert op de dag dat er 
een brief te laat gelezen wordt. Onze 
musicalversie van Hotel op stelten is 
gebaseerd op de komedieserie Fawlty 
Towers. Geniet mee van onze eigen 
komische Pitboel versie. 

Docenten: Peggy Lebens, Imke 
Driessen en Chiara Schmetz 
Spelers: Anna, Mirthe, Noa, Sarah en 
Yinthe
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Wilt u een presentatie bijwonen? 
Reserveer dan per e-mail: 
reserveringen@pitboeltheater.nl 
 
De klassen spelen, op enkele 
uitzonderingen na, in blokken van twee 
presentaties. De kosten van een kaartje 
bedragen €6,- p.p. 
Speelt een lesklas niet in een blok van 
twee voorstellingen? Dan kost een 
kaartje €3,- p.p. 
De leerlingen van onze Art School 
mogen gratis de presentaties bijwonen.
 
Het is bij Pitboel niet mogelijk te pinnen.
Wij vragen u contant, en bij voorkeur 
gepast, te betalen.
 
De klassen presenteren eenmaal tijdens 
de lestijd en een keer in het weekend.

Heeft u vragen? Stuur dan een mail 
naar: gabrielle@pitboeltheater.nl

WEBSITE
artschool.pitboel.nl  

       
ADRES   

 Pitboel Theater
 Montgomerystraat 26 

 6135  BW Sittard

RESERVEREN



programma


