
 
 
 
Betreft: Wij willen met je daten! 
 
 
 
 
 
Beste docent, 
 
Wij willen met je daten! Jaarlijks zien ruim 15.000 jongeren in de leeftijd tussen 12 en 18 jaar in Gelderland 
en Overijssel een voorstelling van Toneelgroep Oostpool. We rijden dan onze theatertruck het schoolplein 
op en spelen voorstellingen, waarin we thema’s aansnijden die de jongeren bezighouden. Thema’s die gaan 
over bijvoorbeeld identiteit, diversiteit, de liefde, gender, vriendschap of je grenzen bepalen. We winnen 
Gouden Krekels voor onze trailervoorstellingen en tientallen keren per jaar krijgen we te gekke brieven van 
jongeren om ons te bedanken voor deze bijzondere theaterervaring.  
 
Toch zien we dat er maar weinig scholen zijn in Zwolle waar onze truck het schoolplein op rijdt. En dat is 
jammer. Is dat omdat wij te onbekend zijn? Of omdat het niet duidelijk is wat we doen? Tijd om daar een 
einde aan te maken! En daarom nodigen we jou en je collega’s uit voor een date met ons.  
 
Graag ontvangen we je dinsdag 2 oktober van 17.00-21.00 uur in Theater De Spiegel. Samen met de Zwolse 
theaters bieden we je daar een kennismakingsprogramma aan. Want we kunnen wel vertellen wat we 
doen, maar beter kunnen we het laten zien. Na de ontvangst met een drankje nemen we je graag mee naar 
onze tot theater verbouwde vrachtwagen die speciaal voor deze avond voor De Spiegel staat. We spelen 
onze nieuwste voorstelling KIDS. Na de voorstelling schuif je aan voor een heerlijke maaltijd en zorgen wij 
voor een bijzondere en theatrale ontmoeting. Rond 21.00 sluiten we af.  
 
Voor deze date nodigen we (cultuur-)docenten en directies van het VO uit de regio Zwolle uit. Denk jij ‘daar 
wil ik graag bij zijn’, dan horen we graag uiterlijk 20 september of we op jouw komst mogen rekenen.  
 
Aanmelden kan door een mailtje te sturen aan marti@toneelgroepoostpool.nl o.v.v. Ja, ik wil een date!  
  
 
Praktisch 
Datum | Dinsdag 2 oktober 2018 
Tijd | 17:00 tot 21:00  
Plaats | de Spiegel, Zwolse Theaters, Zwolle 
Kosten | Geen  
 
Heel graag zien we je op 2 oktober a.s. in Theater De Spiegel.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens Toneelgroep Oostpool en De Zwolse Theaters, 
 
 
 
 
Marti Arts, coördinator Jongeren Toneelgroep Oostpool  
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