
 

 

 

Noordwijkerhout, 2 februari 2016  
 

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van  Theaterklas 1, 2 en 3, 

Woensdag 17 februari gaan we de tweede voorstelling van dit jaar bekijken in het theater.  
We gaan naar ‘Falling Dreams’ van Het Filiaal Theatermakers in De Toneelschuur te Haarlem. 

Laat je meeslepen in een grenzeloos avontuur vol beeld, poëzie en stoere muziek. Ken je het gevoel 

dat je valt, net voor je echt inslaapt? Falling Dreams gaat over dat moment. In vliegende vaart 

beland je in het dromende denkhoofd van een meisje van twaalf jaar. Met gedachten die komen en 

gaan en beelden die dwars door elkaar heen lopen. In Falling Dreams kan zomaar alles gebeuren, net 

als in een echte droom. Camera's en projectieschermen zorgen voor beeld op meer plekken tegelijk 

en blazen miniatuurwerelden op tot meer dan levensgroot. Soms lijkt het alsof je in een live 

gemaakte videoclip terecht bent gekomen, compleet met stoere popliedjes en bizarre objecten. Met 

ruimte om te mijmeren én om te huiveren. Bij uitstek geschikt voor iedereen die er aan toe is om zich 

grenzeloos mee te laten slepen. 

http://www.hetfiliaal.nl/content/falling-dreams 

18:15 uur             Verzamelen ingang school. Zorg dat je op tijd bent! 
18:30 uur             Vertrek bus naar De Toneelschuur. Lange Begijnestraat 9/2011 HH/Haarlem. 
19:30 uur             Aanvang voorstelling. 
Na afloop van de voorstelling  Direct naar de bus. Verzamelen bij de bus (in Haarlem). 
21:00 uur             Terugreis met bus van Haarlem naar school. 
Ong. 21:30/21:45 uur     Aankomst school. Op eigen gelegenheid naar huis. 

 
Zoals al eerder genoemd is het voorstellingsbezoek een vast onderdeel van de Theaterklas. 
Wanneer je er onverhoopt echt niet bij kunt zijn (alleen in extreme gevallen) meld je dan 
officieel met een mail van je ouders af bij Laura, Lizelotte of Nicolette.  
 
Voor deze voorstelling zijn wij nog op zoek naar twee extra begeleiders die met ons mee 
willen gaan naar Haarlem. U kunt als ouder dus mee! Aanmelden kan bij Laura Martin: 
mtn@teylingen-college.nl. (Bij meerdere aanmeldingen, kiezen we op volgorde van 
binnenkomst van de mail.) 

Heel veel plezier alvast! 
 
Het Theaterklasteam 
Laura Martin, Lizelotte Pons en Nicolette Terhaag-Alkemade. 
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