Schoolvoorstelling: Wat vreet er aan Donnie Druif? 8 +
Donnie’s familie is raar. Dat vindt iedereen die ze kent. Ze zeggen het niet hardop maar ze kijken
en ze fluisteren. Iedereen vindt zijn familie vies, dom, arm en achterlijk, maar dat kan Donnie niks
schelen. Want in zijn hoofd hoort hij de muziek van zijn vader, uit het land van zijn vader. Met
muziek eronder lijkt alles mooier en hoeft hij zelf tenminste niet te praten. Totdat er een meisje in
hun dorp komt wonen dat alleen maar kijkt... naar hem. Donnie Druif.
Een voorstelling van MaxTak i.s.m. Marmoucha Orchestra vol betoverende livemuziek en zang
waarin Westerse en Oosterse stijlen elkaar ontmoeten; een voorstelling over knellende
familiebanden en onvoorwaardelijke liefde en over het vinden van je eigen stem.
Door middel van onderstaande (muziek-) theaterworkshops maken de leerlingen kennis met
theater én worden ze thematisch voorbereid op de voorstelling Wat vreet er aan Donnie Druif?.
Wat biedt MAXTAK aan:

Theaterworkshop op school - door een MaxTak docent
Wat betekent het om op te groeien binnen het gezin waar je bent geboren? Wanneer ben je arm
en wanneer ben je rijk? Zit rijkdom of armoede in de hoeveelheid spullen die je hebt of kan dat zich
ook op een andere manier uiten?
Workshop - Het familieportret
Families zijn er in vele soorten en maten. Maar wat voor invloed heeft het gezin waarbinnen jij
opgroeit op jouw leven? Deze workshop staat in het teken van zelf toneelspelen a.d.h.v. het thema
‘mijn familie' in combinatie met het actuele thema ‘arm en rijk’. Door zelf toneel te spelen leren de
kinderen hoe ze hun lijf en stem in kunnen zetten om een verhaal over te brengen aan het publiek.

Digitale Muziekworkshop - digitale MaxTax lesbrief in de klas
Wat is de kracht van muziek? Als je goed luistert naar de muziek, wat zie je dan voor je? In welke
werelden kom jij dan terecht? Naar welke werelden zou jij soms toe willen vluchten?
Fantasie brengt je overal.
In deze workshop maken de leerlingen kennis met muziektheater en worden ze voorbereid op de
voorstelling. De muzikanten uit de voorstelling laten je kennismaken met verschillende soorten
muziek. Samen onderzoeken jullie in de klas wat de kracht van muziek kan zijn; als je luistert naar
bepaalde muziekstukken, wat zie je dan voor je, welke sfeer geeft de muziek?
We fantaseren er deze workshop op los, al luisterend naar verschillende muziekstukken uit de
voorstelling gecomponeerd door Avishai Darash van het Marmoucha Orchestra.

Lesbrief voor de leerkracht - Het Donnie Druif Dobbelspel
Durf jij te dobbelen? Je lot uit handen te geven? Tijdens dit spel bepalen de dobbelstenen wie jouw
familie zal zijn. Geeft dat kansen of juist beperkingen?
Dit spel krijgt u opgestuurd om samen met de leerlingen in de klas te spelen. De uitkomst van de
stenen bepaalt hoe het spel gespeeld gaat worden en welke obstakels de leerlingen zullen moeten
overwinnen. Op die manier maken ze op originele wijze kennis met de verschillende personages
uit de voorstelling én met een aantal belangrijke thema's die zij terug zullen zien in de voorstelling,
zoals familie en opgroeien in armoede. De leerlingen worden uitgedaagd te kijken naar zichzelf en
zich te verplaatsen in een ander.
Thema’s voorstelling: armoede, familie, muziek, kansongelijkheid, fantasie, reizen

