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Leerzaam (en leuk!)
Hoosh Educatie biedt projecten cultuureducatie rondom historische letterkunde om docenten  

Nederlands te ondersteunen bij hun lessen. En dan niet zomaar projecten: leerlingen gaan in  

verschillende kunstdisciplines aan de slag met historische teksten, op een heel andere manier dan 

ze gewend zijn. Zo komen zowel de literatuurgeschiedenis als de teksten zelf dichter bij hen te staan. 

En als dingen dichterbij komen, worden ze leuker. En dingen die leuk zijn, onthoud je beter.  

Na hun deelname aan een workshop van Hoosh Educatie zullen leerlingen de belevenissen van dat 

meisje uit Nijmegen niet snel vergeten.

Uitgangspunt van dit project zijn vier middeleeuwse teksten:  

het toneelstuk Mariken van Nieumeghen, de legende Beatrijs, het ridderverhaal Karel ende 

Elegast en het avonturenverhaal Reis van Sint Brandaan. Het project Oh my God! bestaat uit drie 

onderdelen. Hieronder vindt u een korte beschrijving van het project.

Samen maken
De ene leerling krijgt al rillingen bij de gedachte in de  
spotlights te moeten staan, de andere is juist gek op  
publiek en applaus. Onze doelstelling is de kracht van alle 
deelnemende leerlingen optimaal te benutten, door samen 
met hen een veelzijdig festival te organiseren met perfor-
mances, filmpjes en beeldende werken. Op elke school loopt 
wel een dramaqueen à la Mariken van Nieumeghen rond,  
maar ook een soon-to-be Steven Spielberg. In ons  
project willen we ieders talent aan bod laten  
komen.

Ervaring voor de klas
Doordat wij van Hoosh Educatie zelf al jaren als docent voor 
de klas staan, weten we als geen ander welke haken en 
ogen er zitten aan het organiseren van een theaterproject. 
Wij durven te dromen, maar blijven altijd praktisch. Want 
waarom zou je een heel decor meeslepen als de kelder  
of het hok van de conciërge al opvallende gelijkenis  
vertoont met de hel? Met minimale middelen zetten wij in 
korte tijd een festival neer waaraan iedereen – deelnemers,  
docenten en publiek – met een goed gevoel  
zal terugdenken.

Workshops
Leerlingen bereiden in drie groepen in workshops op 
school performances voor rondom de drie historische  
teksten Beatrijs, Karel ende Elegast en Reis van Sint 
Brandaan. Bij elke tekst hebben wij een aantal kunst- 
opdrachten voorbereid die uitgevoerd worden door de 
leerlingen. De kunstopdrachten zijn heel verschillend  
en de leerlingen leveren een grote eigen inbreng zowel  
in idee, inhoud, kunstdiscipline als vormgeving.

Festival
Het resultaat van de workshops tonen de leerlingen aan 
hun publiek (ouders, docenten medeleerlingen) in de 
vorm van een klein festival. Het festival vindt plaats op 
school. De bezoekers lopen drie routes en krijgen op 
verschillende plekken performances en werken van de 
leerlingen te zien. Deze routes behelzen elk één verhaal 
met de bijbehorende thematiek. Zo gaan ze bij Sint 
Brandaan mee op avontuur op zoek naar God, bij Karel 
ende Elegast bewijzen ze hun trouw aan de koning en in 
Beatrijs ervaren de toeschouwers hun eigen verlangen.

Voorstelling
Na hun eigen optreden zien de deelnemende  
leerlingen van het festival samen met hun publiek  
Dit is Mariken, een voorstelling gebaseerd op de middel-
eeuwse tekst Mariken van Nieumeghen. Deze voorstelling 
wordt gespeeld door professionele acteurs. Het is een 
stuk over het loslaten of juist vasthouden van je kind.  
Voor zowel de jongeren en hun ouders is het een belevenis  
om samen deze voorstelling te zien. Eventueel speelt  
een aantal leerlingen mee in de voorstelling.

Vakken
Het project sluit aan bij de vakken Nederlands, 
alle kunstvakken en CKV.
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Locatie
Hoosh Educatie werkt op de school.  
Ook het festival vindt daar plaats.

Tijden
Het project (de voorbereidingen voor het  
festival en het festival zelf) beslaat 12 klokuren.  
Die verspreiden we over twee dagen.

Aantal leerlingen
Het project kan met maximaal 90 leerlingen 
uitgevoerd worden.

Hoosh Educatie is acceptant van de cultuurkaart.  
In overleg maakt Hoosh het project op maat.
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