
Theater voor Basisscholen 
In onze schoolvoorstellingen is plaats voor iedereen. In de 
gymzaal of in de klas, voor heel de school of juist per groep.  

The Big Mo neemt uw leerlingen mee op een geweldig avontuur, waarin 
de kinderen ook actief mee mogen spelen. 
 
Samen met de acteurs ontdekken de kinderen het verhaal, dat kan gaan 
over een vooraf gekozen thema, of dat ontstaat naar aanleiding van korte 
gesprekjes met het publiek. Uw leerlingen mogen in verkleedkleding naar 
de voorstelling komen.  
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The Big Mo 
Theater voor Onderwijs

THEATER OP MAAT WWW.THEBIGMO.NL

Moosje op avontuur 
Voorstelling voor de 
allerkleinsten. Moosje 
beleeft ’n avontuur met 
groep 3-5 —> Pagina 3 

De Schat van Wat? 
Groep 6-8 genieten 
van theater waarin ze 
meedenken en spelen!       
—> Pagina 4 

De hele school of 
juist per klas… 
Als u iedereen bij 
elkaar laat komen voor 
een geweldige 
ervaring of juist per 
klas een show wil 
boeken. Het kan 
allemaal! —>Pagina 5 

    www.thebigmo.nl

IEDERE LOCATIE 
The Big Mo speelt in 

gymzalen, theaters, het 
speellokaal of een 

feesttent!

1
IEDERE DOELGROEP 
Met ruime ervaring in 

het spelen voor 
verschillende groepen 
in (speciaal) onderwijs

2
IEDER ONDERWERP 
In overleg kunnen we 

spelen over (les) 
thema’s of andere 

onderwerpen.
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Zo kunnen ze als prinses, ridder, tijger of boef 
een rol spelen in de avonturen. Maar ook als 
verkleden geen optie is dan is er ruimte 
genoeg voor het publiek om mee te spelen en 
denken.  
 
Voor de voorstellingen nemen we namelijk 
van alles mee. Hoeden en petten, jassen en 
tassen, brillen en pruiken, doeken in alle 
kleuren van de regenboog. Die komen in 
ieder avontuur goed van pas. Als kasteel of 
donker bos, groentewinkel, ziekenhuis of 
ruimteschip. Als we de fantasie van onze 
acteurs en de kinderen in het publiek combineren is ieder avontuur mogelijk!  

Uniek: Voorstelling 
voor de hele school! 
Voor sommige gelegenheden wil je de 
hele school bij elkaar brengen… 

Een jubileum, een afscheid, of een viering 
bijvoorbeeld. Met de voorstelling voor de hele 
school houden de acteurs rekening met de 
verschillen tussen uw groepen. Ook als er in het  

publiek kinderen zitten met een beperking of die 
speciale aandacht vragen kunnen we daar 
rekening mee houden wanneer dit vooraf wordt 
besproken.  

The Big Mo speelt ook voor bijzonder onderwijs 
of voor kinderen in bijzondere omstandigheden. 
We zorgen dat het niet te spannend wordt voor 
de kleinsten, maar dat het zeker ook interessant 
blijft voor de groteren. Lees meer op pagina 5.  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IMPROVISEREND THEATER MAKEN: 
The Big Mo werkt vanuit de filosofie van improviserend theater maken. 
Daarbij staan ondermeer de volgende uitgangspunten centraal: 
 
- De ander laten schitteren. Als we dat allemaal doen ontstaat een 
fantastisch resultaat! 
- Accepteren: We werken vanuit Ja, en…-denken in plaats van Ja, 
maar… Uitgaan van mogelijkheden ipv moeilijkheden. 
- Fouten maken mag: dat helpt om te leren en creëren.. 
- Het laten ontstaan van een ‘flow’ waarin ruimte is voor creativiteit 
 
De voorstellingen zijn hierdoor het resultaat en demonstratie van de kracht die ontstaat als je 
vertrouwen hebt in de creativiteit van jezelf en de ander. En daarmee een waardevolle ervaring voor 
iedere doelgroep. 

http://www.thebigmo.nl
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Moosje op avontuur 
Moosje is een meisje dat avonturen beleeft. Onderweg naar 
school of bij oma op bezoek. In een oude kist op zolder, of 
in een spannend boek. Ze ontmoet dappere ridders, 
geheimzinnige eilandbewoners of prachtige prinsessen. 
Moosje maakt van alles mee, samen met de kinderen in het 
publiek. 

In deze spannende en grappige schoolvoorstelling verzint 
en speelt het publiek naar hartenlust mee met de acteurs. 

Deze interactieve schoolvoorstelling biedt een onvergetelijke 
theater-ervaring. Zowel voor de kinderen als docenten en ouders in het publiek. 

Het thema van uw project-week kan moeiteloos worden ingepast.(Lente, vakantie, wie ben ik? etc) 

Voorwaarden: 
•Publiek: Groep 3 tot 5 - 25 tot 150 leerlingen per voorstelling. 
•Duur: 30 tot 60 minuten. 
•Speeloppervlak: ongeveer 4 x 6 meter. 
•Techniek: indien gewenst kan er met de voorstelling eigen 
techniek meekomen. 
•Deze voorstelling is ook geschikt als voorstelling in de klas 

Groep 3 tot 5 / de onderbouw
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De Schat van Wat? 
The Big Mo speelt een interactieve voorstelling, waarbij het publiek mee doet én denkt. 

Van losse sketches tot één lang verhaal. Allemaal ter plekke bedacht door de acteurs en uw 
leerlingen. 

Van bloed-spannend tot supergrappig en altijd erg gaaf. Terloops leert het publiek de basis van 
improvisatietheater. 

Samenwerken en het accepteren van elkaars ideeën staan hierbij centraal. 

Aan de voorstelling zijn allerlei thema’s te verbinden, zoals: Veilig op internet of Naar de 
middelbare school. Ook het thema uit uw projectweek kan moeiteloos worden ingepast. 

Voorwaarden: 
• Publiek: Groep 6 tot 8 - +/- 25 tot 150 leerlingen per voorstelling. 
• Duur: 30 tot 75 minuten. 

• Speeloppervlak: ongeveer 4 x 6 meter. 
• Techniek: indien gewenst kan er met de voorstelling eigen techniek meekomen. 

• Deze voorstelling is ook geschikt als voorstelling in de klas.

THEATER OP MAAT WWW.THEBIGMO.NL

Groep 6 tot 8 / de bovenbouw
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Voorstelling voor de hele school

De hele school bij elkaar… 
Er zijn momenten of gelegenheden waarop het belangrijk is dat alle kinderen bij een viering of 
voorstelling zijn. Omdat de directeur zijn jubileum viert, de juf uit groep 8 gaat trouwen of omdat 
er afscheid wordt genomen bijvoorbeeld. Dan is het belangrijk dat iedereen, groot en klein, even 
samen is. 

En soms is het ook gewoon een logistieke zaak van planning en ruimte. The Big Mo heeft met de 
voorstelling voor de hele school een passend aanbod op uw vraag. We houden rekening met de 
samenstelling van het publiek zorgen wij ervoor dat de allerkleinsten tot en met groep 8-ers 
allemaal een leuke, vrolijke en (niet te) spannende voorstelling meemaken. 

Voorwaarden: 
• Publiek: Groep 3 tot 8 - +/- 25 tot 200 leerlingen per voorstelling. 
• Het wordt aangeraden om jongere kinderen vooraan te laten zitten, de ouderen achteraan. 

•Duur: 30 tot 60 minuten. 
•Speeloppervlak: ongeveer 4 x 8 meter. 

•Techniek: indien gewenst kan er met de 
voorstelling eigen techniek meekomen. 

 

Voorstelling in de klas

Voorstelling in de klas: 
Hierbij spelen twee tot drie acteurs een 
voorstelling bij u in de klas. Kleiner en intiemer 
dan in de grote gymzaal of aula, maar zeker 
net zo leuk! Het voordeel van deze 
voorstellingen is de kleinere opzet. Dit scheelt 
in organisatie én in de kosten.  

Voorwaarden: 
• Duur: 30 tot 60 minuten. 
• Een voorstelling in de klas is geschikt voor 15 tot 60 (in overleg) leerlingen per groep 
• Speeloppervlak: ongeveer 2 x 4 meter of groter.
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Contact en boekingen:

THEATER OP MAAT WWW.THEBIGMO.NL

The Big Mo geeft workshops op scholen. Voor leerlingen, maar ook voor docenten. Deze 
workshops kunnen als aanvulling op een voorstelling worden geboekt, maar natuurlijk ook los, of 
als serie lessen.  De workshops zijn zeer actief, en vanaf het eerste tot het laatste moment zijn 
leerlingen aan het spelen of observeren. Improvisatie theater is bij uitstek een activiteit waarin 
samenwerking, het kijken en luisteren naar elkaar, en ondersteunen van elkaars ideeën centraal 
staan. 

Tijdens deze workshops leren uw deelnemers de basis van improvisatie theater, óf zoeken we de 
verdieping op met meer gevorderde groepen. De combinatie met een voorstelling is erg leuk 
omdat de deelnemers het geleerde meteen in de praktijk kunnen brengen.  

Voorwaarden: 
• Aantal deelnemers: 8 tot 28 personen per docent (advies 15-20 personen). 
• Ruimte: Per workshop een schone, lege ruimte met een oppervlak van +/- 5 x 5 meter of 

meer. 
• Duur: workshops worden gegeven van 45 minuten tot 3 uur. Gebruikelijk duurt een 

workshops 1,5 uur. 
• Kosten: zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en het aantal workshops.

Workshops en theaterlessen

Voor inhoudelijk overleg neemt u direct 
contact op met The Big Mo via: 

Tel: 06-432 67 430 
Mail: info@thebigmo.nl  

Voor boekingen en zakelijke afspraken 
kunt u terecht bij Theater in School via: 

Tel: 023 - 531 6222 
Mail: info@theaterinschool.nl 
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