
Groep 5 & 6 

Superball, Lollipop & Mr. Classic

Wanneer: Di 21 februari
Duur: +/- 60 min.
Prijs: € 7,- per leerling incl. workshop

straat vs klassiek

muziekcultuur

Urban meets klassiek slagwerk
Een knallende voorstelling waar beatboxing percussie
uitdaagt in een opzwepende battle. Met muzikant en
beatboxer Abdelhadi Baaddi, female drummer Agata
Kruszewska (bekend van o.a. The Lion King) en het
percussiegezelschap dat uit alles een ritme weet te 
halen: Slagwerk Den Haag. Spetterende show 
gegarandeerd! What’s your #battle? 
#StreetMeetsPluche #NoFilter #Unbreakable
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Kinderen van het Verdwenen Woud

Wanneer: Di 11 april
Duur: +/- 55 min.
Prijs: € 7,- per leerling incl. workshop

magisch

bedreigde soorten

Er zit magie in het regenwoud. Dat weet iedereen.
De zevenjarige Yara en Barnabé zijn dol op verhalen 
over geheimzinnige wezens die eens het woud bevolk-
ten. Maar als Yara na lange tijd terugkeert, heeft het 
bos plaats gemaakt voor een cacaoplantage. Waar zijn 
de dieren en planten gebleven?
Vanuit het perspectief van kinderen en de verhalen 
over bijzondere (bijna) verdwenen dieren maakt Duda 
Paiva een ingewikkelde problematiek toegankelijk, 
met veel humor en nooit belerend.
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Liegebeesten

Wanneer: Do 16 maart
Duur: +/- 55 min.
Prijs: € 7,- per leerling incl. workshop 

waarheid

familie

Een waargebeurd verhaal.
Noa weet niet wat hij hoort. Praten zijn ouders nou 
over een zusje? Maar hij heeft helemaal geen zusje. 
Ze liegen, dat is duidelijk. Waar is zijn zusje gebleven? 
Samen met zijn onzichtbare vriend Priem trekt Noa de 
magische wereld onder het doucheputje in, om haar 
te vinden. Liegebeesten is geïnspireerd op het werk 
van filmmaker Hayao Miyazaki (Spirited Away). Een 
opzwepende, muzikale voorstelling over een dapper 
kind opzoek naar de waarheid.
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IDFA x MOZAÏEK

Wanneer: Ma 14 & Di 15 november
Duur: 60 min.
Prijs: € 3,- per leerling 

maatschappij

reflectie

Podium Mozaïek is één van de satellietfilmzalen van 
het Internationaal Documentaire Festival Amsterdam 
(IDFA). Samen kijken we in onze zaal documentaires 
die aansluiten bij de belevingswereld van leerlingen
uit Amsterdam. De korte (10 tot 20 min) 
documentaires gaan over kinderen, soms heel bijzon-
dere jonge mensen en soms heel gewone kinderen in 
uitzonderlijke situaties. Na afloop gaan we met elkaar 
in gesprek, onder begeleiding van een IDFA gespreks-
leider. Een workshop met bijvoorbeeld FOAM kan 
worden bijgeboekt.
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