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Zwolle, 10 november 2021 

 

Betreft: voorstelling Trojan Wars in theater de Spiegel 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen klas 3, 

 

Maandag 22 november staat er iets bijzonders op het programma voor onze leerlingen van klas 

3: de voorstelling Trojan Wars van Het Nationale Theater. In deze brief vindt u meer informatie. 

 

Over de beroemdste oorlog van de geschiedenis heeft Het Nationale Theater een 

marathonvoorstelling gemaakt. Maar liefst vijf uur duurt deze voorstelling! Gelukkig wordt er 

vóór aanvang en tussen de bedrijven door eten en drinken verzorgd. Het theater wordt 

omgebouwd tot een soort festivalterrein. In het kort over deze voorstelling: 

 

“Trojan Wars is een moderne versie van een eeuwenoude oorlog. In een groots opgezette 

voorstelling vol visueel spektakel, Griekse mythologie, extase en avontuur speelt een topcast met 

een grote groep jonge acteurs meer dan honderd personages. Van de beroemde helden en 

heldinnen uit het klassieke Griekenland tot machteloze goden en verloren kindsoldaten. Stap in 

deze razende oorlogsmachine waar de emoties als een golf over je heen komen in deze filmische 

ervaring met een draaiend toneelbeeld vol verrassingen. Trojan Wars is een avond bingewatchen 

met de vibes en food van een festival.” 

 

Deze voorstelling is in het kader van de Kunstendagen die wij in de onderbouw aanbieden. Het 

bezoeken van de voorstelling is dan ook verplicht. Tijdens de lessen Grieks zullen de leerlingen 

voorbereid worden op hun theaterbezoek. Ze zullen van acteurs van Het Nationale Theater een 

speciale workshop in de les krijgen. 

 

Omdat de coronamaatregelen aangescherpt zijn, is het vertonen van een coronatoegangsbewijs 

verplicht bij het theater. Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het 

verkrijgen van een coronatoegangsbewijs. In het kort moet de leerling óf volledig gevaccineerd 

zijn óf een officieel herstelbewijs van corona óf een officieel negatief testbewijs hebben (PCR). 

 

Even de belangrijkste zaken op een rijtje: 

• Maandag 22 november. 

• De voorstelling duurt van 17:00 uur - 22:00 uur 

• Theater de Spiegel, Spinhuisplein 14 te Zwolle. 

• (Vegetarisch) eten is inbegrepen bij de voorstelling. 

• Drankjes zijn tegen betaling. 

• Een coronatoegangsbewijs met legitimatie is verplicht (tonen bij binnenkomst). 

• De volgende lesdag is het 1ste uur vrij voor de leerlingen. 
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Het belooft een unieke theaterervaring te worden voor onze leerlingen. Kijk voor de geldende 

coronamaatregelen op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen of opmerkingen kunt u 

contact opnemen met mw. Nortier, enortier@celeanum.nl 

 

Met enthousiaste groet, 

 

Mw. A.C.P. Roos (Antal)      Mw. E.J.H. Nortier (Eva) 

cultuurcoördinator      cultuurcoördinator 

 

 

 

 

 


