Educatief programma
Basisonderwijs
2019-2020

Korzo presenteert ontroerende, grensverleggende en komische voorstellingen
in diverse genres zoals dans, circus,
muziek en theater. Korzo is ook een van
Nederlands grootste dansproducenten
voor toptalent.
Voor het basisonderwijs biedt Jong Korzo
een educatief programma op maat. Een
theaterbezoek kan worden verrijkt met
workshops, nagesprekken en kijkjes
achter de schermen. Ook is het mogelijk
om een langdurige samenwerking aan te
gaan.
Wij zijn nieuwsgierig naar uw wensen!
Voor vragen, advies en boekingen kunt
u contact opnemen met Nathalie Décory:
educatie@korzo.nl | 070 363 7540

Wie niet weg is, is gezien / foto kkay | Getty Images

Groep 1, 2, 3, 4
oktober t/m november 2019

Wie niet weg is, is gezien
Ryan Djojokarso /
Jong Korzo producties
Een dansend sprookje dat gaat over anders
zijn en dat het helemaal oké is om jezelf te
zijn.
Groep 3, 4, 5, 6
oktober 2019 t/m februari 2020

Jij bent ‘m! / foto Irina Antonova

In een betoverend schouwspel vol vurige
poëtische dans verkennen drie dansers de
wereld van licht en donker.

Vergeten dieren en verloren zaken / foto Studio Matusiak

DagDonker / foto Esther de Boer

DagDonker
plan d- | Andreas Denk

Roest / campagnebeeld Es&Zn - Esther de Boer, foto Menno van der Meulen

Vergeten dieren en verloren zaken
Duda Paiva Company

Roest
De Dansers

Een speelse voorstelling vol levende
objecten en poppen over (bijna) uitgestorven diersoorten met de laatste
Buidelwolf, de Rinoceros en de Dodo.

Een voorstelling over de schoonheid van
het abnormale, die een ode brengt aan onze
eigenaardigheden.

Groep 5, 6, 7, 8
februari t/m maart 2020

Groep 5, 6, 7, 8
maart 2020

Jij bent ‘m!
Ryan Djojokarso & Bram
Jansen / Jong Korzo producties
Een sportieve en dynamische voorstelling
waarin vijf dansers zich verliezen in talloze
variaties van tikkertje.
Groep 3, 4, 5, 6
oktober 2019 t/m februari 2020

Wirwar / campagnebeeld Overburen

Wirwar
Laura van Hal

Lepeltje Lepeltje
De Dansers

Adembenemend circustheater vol
spectaculaire acrobatiek over de kleine
schaduwtjes die dansen door de nacht.

Een energiek kleuter-dansconcert over
vrijheid, geborgenheid en durf met speelse
energie, indrukwekkend acrobatische dans
en dromerige muziek

Lepeltje Lepeltje / foto Filip Piskorzynski, Natalia Dufraisse

Groep 3, 4, 5, 6
maart 2020

Groep 1, 2, 3, 4
april 2020

bezoekadres
e n l e s l o c at i e
P r i n s e s t r a at 4 2
2513 CE Den Haag

voorzijde: Vergeten dieren en verloren zaken - Duda Paiva Company / foto Studio Matusiak achterzijde: Wirwar - Laura van Hal / campagnebeeld Overburen grafisch ontwerp Maarten Evenhuis 2019

c o n ta c t
N at h a l i e D é c o r y
e d u c at i e @ k o r z o . n l
TEL 070 363 75 40

