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Beste leerkracht,  
 
Wat leuk! Binnenkort bezoek je met jouw klas de voorstelling Mooi voor schut van 
Oortwolk! 
 
De kinderen krijgen een lachwekkende en ontroerende voorstelling te zien en 
direct na de voorstelling krijgen de kinderen de gelegenheid om samen met de 
personages te reflecteren op de voorstelling. Daarin is ook een interactief moment 
verwerkt! 
 
Om goed voorbereid de voorstelling te bezoeken vertellen we graag alvast waar 
de voorstelling over gaat en wat jullie kunnen verwachten. Het is niet per se nodig 
de informatie met de klas te delen, want de voorstelling spreekt voor zich, maar 
het mag natuurlijk wel. 
 
De twee vrienden, Wannes en Lonne, maken zich op voor het optreden van hun 
leven. Maar de druk is hoog, want er is publiek en dadelijk sta je voor paal! 
Hoeveel smoesjes verzinnen ze om eronderuit te komen? En hoe lang doen ze 
alsof ze niet bang zijn, terwijl ze dat vanbinnen wel zijn? Als echte cowboys kijken 
ze het beest in de bek en trotseren ze samen de storm. 
 
Het programma duurt maximaal 50 minuten. 
 
Deze twee YouTube linkjes kun je eventueel van tevoren met de klas bekijken: 

• Kunstloc Brabant filmpje: Welkom in het theater! Over de ‘regeltjes’ van het 
theater. Ook al kijken jullie de voorstelling misschien op school, we doen 
net alsof het een echt theater is. 
https://www.youtube.com/watch?v=of0T3A0n--8  

• Teaser van Mooi voor schut 
https://www.youtube.com/watch?v=BqZ6J9Rc9FE 

 
Ook tref je een hand-out aan (lesbrief 2) met richtlijnen voor een nagesprek en 
allerlei toffe lesideeën. En ook wat achtergrondinformatie over faalangst. Hier kun 
je ná de voorstelling mee aan de slag. 

 
Wanneer je vragen hebt of je deelt graag een reactie op Mooi voor schut, neem 
dan contact met ons op. Dat vinden wij alleen maar leuk!  
 
Alvast een hele fijne voorstelling gewenst. 
 
Hartelijke groeten, 
Namens het hele team van Oortwolk, 
Suzanne van der Horst, Artistiek leider 
 






