Beste docent,
Binnenkort gaat u met uw klas naar de theatervoorstelling Joris en de Draak.
De voorstelling is een bewerking van het eeuwenoude verhaal van Sint Joris en
brengt met humor, poppenspel en live muziek thema’s als verhalen vertellen en je
fantasie gebruiken naar voren. Ervaring leert dat een klas meer geniet van een
theatervoorstelling als zij op de hoogte zijn van wat zij gaan beleven. Wij geven u
daarom graag wat informatie over de voorstelling en de makers, die u kunt
gebruiken in uw voorbereiding.
De makers
Joris en de Draak is een productie van ons, actrice Ida van Dril en muzikant Michiel
Schreuders en is geregisseerd door de Gorinchemse theatermaker Fred Delfgaauw.
Wij wonnen hiermee in 2013 de prijs voor beste familievoorstelling op Nederlands
grootste theaterfestival, De Parade.
Geen voorbereidende opdrachten
De voorstelling is interactief. Uw klas wordt verschillende malen uitgedaagd om mee
te doen en mee te denken. Dit alles rond het thema verhalen vertellen. U hoeft hier
van te voren weinig aan voor te bereiden. Geen opdrachten via lesmateriaal. Michiel
en ik vertellen tijdens de voorstelling precies wat er van uw klas verwacht wordt.
Maar... als u de klas vooraf kunt vragen naar hun lievelingsverhalen dan helpt dat
ons straks al heel erg. Waarom? Dat gaan we natuurlijk nog niet verklappen. Als u de
kinderen al actief laat nadenken over hun favoriete sprookje, boek, film of
televisieserie dan doen Michiel en ik de rest.
Filmpje en tekst
Hieronder vindt u ook de promotietekst van de voorstelling die u aan de klas kunt
voorlezen. Daarnaast staat op idavandril.nl/digitalelesbrief een kort filmpje waarin
wij de do’s en dont’s van een theaterbezoek op grappige wijze aan u en uw klas
vertellen. Laat het filmpje vooraf zien; dan hebben we allemaal een top-dag!
Wij, Michiel en ik, zien er naar uit om u en uw klas te verwelkom in het theater en
wensen jullie alvast heel veel plezier bij...

Tot snel!
Michiel Schreuders en Ida van Dril

Winnaar Gouden Ei
‘Een krachtige familievoorstelling’
(juryrapport Gouden Ei, Parade 2013)

Er was eens een rijk en blij volk met een machtige koning.
Op een dag viel er een grote schaduw over het land.
Een draak maakte een einde aan al dat geluk.
Zolang hij schapen kreeg, vrat de draak de mensen niet.
Maar wat als de schapen op zijn?
En de koning riep:
Wie redt mijn volk?
Wie bevrijdt het land?
Wie verslaat de draak?
Joris.
De kleine Joris.
Maar hoe?
Wanneer versloeg jij voor het laatst een draak in jezelf?
Zit er een Joris in jou?
Het eeuwenoude verhaal van Joris en de Draak verpakt in een spannende
voorstelling met live muziek, zang, interactie, heel veel humor en een vlijmscherp
r(t)andje.... Voor iedereen vanaf 6 jaar.
Juryrapport Gouden Ei
Een krachtige familievoorstelling. Een voorstelling met fraaie ingrediënten zoals daar
zijn fijne muziek, een goed verhaal en opperbest poppenspel. Tevens hanteren de
spelers een prettige samenwerking met het publiek. Deze theatrale verbinding zorgt
dat de voorstelling invoelbaar is voor alle leeftijden.
Spel en tekst
Muziek en spel
Regie en tekst
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