
Richtlijnen theaterbezoek 
 
 
Binnenkort bezoek u met een aantal leerlingen van uw school 
een voorstelling in Schouwburg De Lawei. Om dit bezoek zo prettig mogelijk te laten verlopen vindt u hieronder 
een aantal richtlijnen die, ondanks dat enkele voor zich spreken, toch goed zijn om nog eens met de leerlingen 
door te nemen. 
 
Leerlingen: 
Het bijwonen van een theatervoorstelling is anders dan naar de bioscoop gaan. De acteurs staan “live” op het 
podium en moeten zich kunnen concentreren op hun spel, dit geldt ook voor de licht- en geluidstechnicus die in 
de zaal zitten. Reageren op dat wat er op het toneel gebeurt is leuk, maar andere dingen kunnen storend zijn: 

 
- Eten en drinken. Neem geen eten en drinken mee in de theaterzaal. 
- Telefoneren. Zet de mobiele telefoons uit. 
- Toilet bezoek. Ga voor aanvang van de voorstelling naar het toilet zodat niemand tijdens de voorstelling 

de zaal hoeft te verlaten. 
- Plaatsen. Blijf tijdens de voorstelling op je eigen stoel zitten. 
- Respect voor spelers. Heb respect voor de spelers op het toneel en bewaar de gesprekken met je 

klasgenoten voor na de voorstelling. 
 
Docenten: 
Mocht u de indruk hebben dat er tussen de leerlingen een groep zit die wellicht voor problemen kan zorgen is het 
verstandig deze al voor aanvang uit elkaar te halen. Zet de begeleidende docenten goed verdeeld over de zaal 
en plaats een extra begeleider bij mogelijke “raddraaiers”. Een standaardregel is: 1 docent op 15 leerlingen.  
 
Mocht er nu een situatie ontstaan waarin het wenselijk is om in te grijpen dan kan een docent een leerling mee de 
zaal uit nemen. Eventueel kan contact gezocht worden met de technici die in de zaal zitten. Het is handig als een 
aanspreekpunt van de school zich voorafgaand aan de voorstelling bekend maakt bij de technici. 
In het uiterste geval wordt de voorstelling stilgelegd, maar dat willen we natuurlijk voorkomen. 
 
Bovengenoemde situatie is natuurlijk niet wenselijk en ook eigenlijk nooit nodig. We gaan ervan uit dat de 
leerlingen goed voorbereid naar het theater komen en dat er voldoende begeleiding aanwezig is om één en 
ander prettig te laten verlopen.  
 
Bekijk ter voorbereiding in de klas dit filmpje: http://www.youtube.com/watch?v=7nRIFIQuKkA 
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