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Geachte ouders/verzorgers, 
 
Alle leerlingen uit het tweede leerjaar gaan op dinsdag 20 november naar een voorstelling 
in Het Zaantheater. Deze voorstelling is exclusief voor leerlingen van Compaen. Er zijn voor 
de leerlingen geen kosten verbonden aan deze voorstelling. De voorstelling is verplicht voor 
alle leerlingen uit het tweede leerjaar. 
 
De theatervoorstelling van danstheatergroep AYA heet: BLOOD KISS. 
De voorstelling start om 13:30 uur in de kleine zaal van het Zaantheater. 
 
De eerste 4 lesuren gaan door volgens rooster. Na de middagpauze om 12:30 uur 
vertrekken de leerlingen per fiets naar het Zaantheater. De voorstelling duurt ongeveer 75 
minuten en na afloop mogen de leerlingen zelfstandig naar huis. 
 
Het verhaal 
Het is winter. De vijftienjarige Oskar woont met zijn twee moeders in een flat. De jongen 
wordt getreiterd door zijn klasgenoten vanwege zijn uiterlijk en familieomstandigheden. Hij 
wordt een loser genoemd, wordt geslagen en hij staat onderaan in de pikorde. In zijn 
fantasieën gedraagt Oskar zich heel anders. Dan is hij sterk, zelfverzekerd en neemt hij 
wraak op zijn pesters. Op een avond ontmoet Oskar een bleek meisje op de binnenplaats. 
Ze stelt zichzelf voor als Eli. Volgens eigen zeggen is Eli "ongeveer vijftien". De tieners 
sluiten vriendschap en Oskar wordt verliefd op het vreemde meisje. 
 
De makers 
Danstheater AYA maakt danstheatervoorstellingen voor jongeren over actuele thema’s die 
aansluiten bij hun belevingswereld, zoals culturele identiteit, seksualiteit, groepsdruk of 
populariteit. AYA’s voorstellingen zijn krachtig en direct en kenmerken zich door een 
dynamische mix van dansvormen, speelstijlen en muziek. Als enige gezelschap in Nederland 
plaatst AYA moderne dans in combinatie met tekst en persoonlijke verhalen van dansers 
naast populaire uitingen uit de urban culture om jongeren werkelijk aan te spreken in hun 
eigen taal. Voor de voorstelling Blood Kiss is Dirk Vittinghoff samen met Wies Bloemen 
verantwoordelijk voor de regie en spelen acteurs en poppenspelers Philippe Nauer en Priska 
Praxmarer mee in het stuk. 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer R. Cerneus, Cultuurcoördinator 
r.cerneus@compaenvmbo.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
J. van Loo     H. Eshuijs 
Afdelingsleider onderbouw   Afdelingsleider theoretische leerweg 


