
BONJE - op school –  
van WIRWAR Producties 

  

Circustheater voorstelling BONJE met bijbehorende 
lesbrief en workshop op school. 

BONJE is een humoristische circustheatervoorstelling 
voor alle klassen van de basisschool. Een voorstelling 

van 35 minuten vol herkenbare situaties over 
ruziemaken, kibbelen, kissebissen, twisten en 

bakkeleien die worden vormgegeven met behulp 
van acrobatiek, mime, muziek en humor. 

 
 

P R A K T I S C H E  I N F O  
 

Waar 
In de gymzaal van school, speeloppervlak 8x8 meter 
en minimaal 5,5 meter hoog*. Aansluitend workshops 

in 3 grote ruimtes, waar elk 35 leerlingen kunnen 
bewegen. 

Heeft uw school geen (hoge) gymzaal, dan kunnen 
wij ook op het schoolplein spelen, mits hier voldoende 

ruimte is. Met regen kunnen wij helaas niet spelen. 
* Hoogte echt noodzakelijk ivm de acrobatiek! 

 
Tijdbestek 

1 schooldag, ’s ochtends om 10:30 voorstelling en ’s 
middags workshops. Lesbrief eigen indeling van 

leerkracht. 
 

Kosten 
1450,- euro  

Totaalprijs voor de voorstelling met lesbrief en 
workshops samen. 

 
Boekingsperiode 

Mei t/m september 2022 
 

Boekingen 
Laura van Hal 

+31(0)6-44838986 
info@wirwarproducties.nl 

 

V O O R  W I E  
 

De voorstelling BONJE:  
 Groep 1 t/m 8, max 275 leerlingen 

 
Workshops: 

Groep 3 t/m 8, maximaal 6 klassen 
van elk maximaal 35 leerlingen  

 
 

E-mail 
info@wirwarproducties.nl 

 

 
 

Telefoon 
Laura van Hal 

+31(0)6-44838986 

 

https://wirwarproducties.nl 
 
 

M A A T W E R K  
Elke school is anders, graag 

overleggen wij over de 
mogelijkheden op uw school. 

Samen kijken wij naar de geschikte 
ruimtes voor zowel de voorstelling als 
de workshops. Ook kiezen wij graag 

samen met de school welke 
groepen aanwezig zullen zijn bij de 
voorstelling en welke klassen deel 
zullen nemen aan de workshops.  

Neem contact op met Laura van Hal 
van WIRWAR Producties 
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B O N J E  
BONJE is een humoristische circustheatervoorstelling voor 
alle klassen van de basisschool. Een voorstelling van 35 
minuten vol herkenbare situaties over ruziemaken, kibbelen, 
kissebissen, twisten en bakkeleien die worden vormgegeven 
met behulp van acrobatiek, fysiek theater/mime, muziek en 
humor. Een fysieke en visuele voorstelling waarin drie 
personages er alles aan doen om de patronen waarin zij 
gevangen zitten, te doorbreken. Een voorstelling over 
conflicten die almaar terugkeren – hoe oud je ook wordt – 
tot je er een oplossing voor vindt, die vaak kinderlijk 
eenvoudig blijkt. Een speelse en lichte opening om dit 
complexe onderwerp bespreekbaar te maken. 
 
BONJE gaat over het omgaan met conflicten. We zien drie 
(volwassen) karakters – een broer en twee zussen – op een 
podium gevuld met spullen en verhuisdozen. Ze zijn bezig 
met het uitzoeken en inpakken van spullen in hun ouderlijk 
huis. De voorwerpen zijn aanleiding om situaties uit de jeugd 
van de personages tot leven te brengen en de onderlinge 
relaties uit hun kindertijd opnieuw op scherp te zetten. Overrompeld door de oude herinneringen zien wij 
hoe het vroeger ging tussen vader en moeder en dat dit misschien niet altijd even gezellig was. Ook zien 
wij herinneringen gekleurd door verschillende perspectieven. Uiteindelijk zien wij hoe de broer en zussen 
leren samenwerken en het conflict weten te buigen. 
Teaser BONJE: https://youtu.be/V_GsJYk_7Co 

 

W I R W A R  P R O D U C T I E S  
WIRWAR Producties is het Haarlemse circustheater gezelschap en maakt 
circustheatervoorstellingen met professionele acrobaten, op het snijvlak 
van hand-to-hand acrobatiek en dans en combineert dit met fysiek 
theater, muziek en humor. De primaire doelgroep is jong, naar 
schoolgaand publiek (4-12 jaar). De woordeloze voorstellingen –language 
no problem – zijn laagdrempelig, speels en licht van vorm en trekken een 
breed publiek. Ze zijn dynamisch, spannend en humorvol, met een serieuze 
ondertoon. Met hun sterk theatrale basis, dragen zij bij aan de diversiteit 
binnen het jeugdtheateraanbod.  

      Video ‘WIRWAR Producties voor scholen’: https://youtu.be/NG-LHyOPSzk 
 

E D U C A T I E  
Naast de voorstelling BONJE biedt WIRWAR Producties educatieve programma’s en circusworkshops aan. 
Dit project vormt één geheel met de voorstelling. Het is een training in een manier van kijken en doen, die 
in het onderwijssysteem onderbelicht is. WIRWAR wil met haar voorstellingen en educatieve projecten 
zowel kinderen als volwassenen onbevooroordeeld naar zichzelf en de wereld om hen heen laten kijken, 
te leren vertrouwen op hun eigen lichaam en mogelijkheden. Hen (opnieuw) te laten luisteren naar hun 
innerlijke drijfveren. Maar vooral ook om stappen te zetten, te bewegen op een manier die zij misschien 
niet voor mogelijk hielden. WIRWAR gelooft dat deze kwaliteiten nodig zijn om verder te komen in dit 
leven. Het levert nieuwe perspectieven op. 
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L E S B R I E F   
- groep 3 t/m 8 - 

Alle scholen waar BONJE speelt krijgen een lesbrief verbonden aan de voorstelling. Hierin staan zowel 
oefeningen, waar de leerkracht zelf mee aan de slag kan ter voorbereiding op de 
circustheatervoorstelling, als ook verwerkingsopdrachten voor na afloop.  
 
Passend bij de stijl van WIRWAR wordt in de lesbrief het serieuze onderwerp – omgaan met conflict – op 
een lichte manier aangepakt. Omdat de leeftijd van de klassen uiteen kunnen lopen, zijn er opdrachten 
voor verschillende leeftijden. Met speelse oefeningen wordt ingegaan op vriendschap en familie, op 
bonje met je beste vriendje, en op gezinsleden die ruzie met elkaar hebben. De kinderen leren over 
emoties, en hoe je die kunt laten zien zonder te praten. Samen worden er kleurrijke oplossingen voor ruzie 
uitgebeeld. Na afloop kijkt de klas samen terug op wat ze hebben gezien en herkend: zagen ze de 
emoties? Wie had er ruzie met wie, en hoe is het opgelost? Als bonus zit er uitleg bij om zelf met de klas 
veilig nog een paar simpele acrobatische oefeningen te doen, als de workshops naar meer smaken. 

 
T H E A T R A L E  A C R O B A T I E K  W O R K S H O P S  

- groep 3 t/m 8 - 
Aansluitend aan de voorstelling krijgen scholen een circustheater workshop. In deze workshop krijgen de 
leerlingen oefeningen om kennis met te maken met theater, circus en dans. 

 
 

P R A K T I S C H E  I N F O R M A T I E  
 

       V O O R S T E L L I G  M E T  W O R K S H O P S  
Tijdsbestek: 1 schooldag 

Als u ‘BONJE op school’ boekt, krijgt u ’s ochtends de 
voorstelling BONJE en ’s middags workshops.  

 
B O N J E  K I J K E N  

De voorstelling BONJE start om 10:30 en duurt 35 
minuten. Met in- en uitloop van de gymzaal zijn de 
klassen ongeveer een uur uit de klas. 
Wij hanteren een maximaal aantal leerlingen van 275 
voor het bezoek aan de voorstelling. Mocht uw 
school meer leerlingen hebben, dan adviseren wij de 
voorstelling enkel voor groep 3 t/m 8 aan te bieden. 

 
W O R K S H O P S  

De workshops duren 30 minuten en worden alleen aangeboden voor de klassen 3 t/m 8. Wij kunnen de 
workshops voor maximaal 6 klassen van elk maximaal 35 leerlingen aanbieden. Er worden 3 workshops 
tegelijkertijd gegeven, mits de school beschikt over 3 geschikte workshop ruimtes hiervoor. Deze ruimtes 
hoeven NIET hoog te zijn, want de acrobatiek van de leerlingen blijft laag bij de grond. 
Afhankelijk van de grote en aantal klassen en de beschikbare ruimtes, wordt in overleg met de school een 
plan gemaakt voor de praktische uitvoering van de workshops.  
 

L E S B R I E F  
De lesbrief wordt zelfstandig uitgevoerd door de leerkracht. Het is fijn als de voorbereidende oefeningen 
een dag vantevoren of in de ochtend van de voorstellingsdag uitgevoerd worden door de leerkracht. De 
verwerkingsopdrachten na afloop kunnen de dag na de voorstelling en workshops behandeld worden.  
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T E C H N I S C H E  V O O R W A A R D E N  
 

G Y M Z A A L / A U L A  
BONJE speelt in een standaard gymzaal (of aula), deze moet minimaal 5,5 
meter hoog zijn (i.v.m. de acrobatiek) en een speeloppervlak van 8x8 meter (ex 
publiek). De afmetingen van een standaard gymzaal zijn: LxBxH 22x14x5.5 
meter. Een standaard gymzaal is geschikt om BONJE in te spelen. 

 
W O R K S H O P  R U I M T E S  

Voor het geven van de workshops hebben wij 3 grote ruimtes nodig, waar 
tegelijkertijd 3 workshops gegeven kunnen worden. De gymzaal waar ook de 
voorstelling gespeeld wordt kan hiervoor ook gebruikt worden. De andere twee 
ruimtes moeten groot genoeg zijn om met maximaal 35 leerlingen vrij in te 
kunnen bewegen. Voor de workshops hebben wij GEEN hoge ruimte nodig, 
aangezien de acrobatiek oefeningen laag bij de grond zullen blijven. 
 
 
Volg ons op sociale media 
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCkMHCCc1qQ36_0Ut8CpLGng 
Instagram: https://www.instagram.com/WIRWARproducties/ 
Facebook: https://www.facebook.com/WIRWARproducties 
 

 
Foto’s: ©KAMERICH & BUDWILOWITZ -EYES2 

 
BONJE werd mede mogelijk gemaakt door: 

 


