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Wat is het heerlijk dat we weer volop kunst en cultuur kunnen beleven en ervan kunnen 
genieten! Kubus heeft een mooi aanbod met voorstellingen, workshops en ook met maatwerk 
voor het schooljaar 2022/2023. ‘Kunst is emotie, geeft inzicht of confronteert en doet iets met je. 
Het raakt je’, zegt coördinator voorgezet onderwijs Helene van ’t Hoen van Kubus. 

Kunst is meer dan dans, beeldend en muziek. Het is bijvoorbeeld ook filmeducatie. Films 
staan dicht bij de belevingswereld van de jeugd. Het is bovendien een medium dat aan zoveel 
disciplines raakt. Onze professionals geven toegankelijke filmworkshops in de klas.

Voor het nieuwe schooljaar hebben we weer een aantal prachtige voorstellingen geselecteerd. 
We lichten drie voorstellingen uit:

Benieuwd naar ons gehele culturele programma? Klik dan hier. 

Goed om te weten: we passen de programmering tussentijds regelmatig aan. We zijn namelijk 
altijd op zoek naar nieuw passend aanbod. Niet gevonden wat je zocht? Laat het mij vooral 
weten! Dan kijken we samen naar bij wat jouw wensen past. 

Ik neem binnenkort contact op voor het maken van een afspraak. Dan kunnen we je wensen en 
verwachtingen voor het nieuwe culturele seizoen doornemen. 

Laten we kennismaken!
 
Met vriendelijke groet,
Helene van ‘t Hoen

OVERZICHT AANBOD

h.v.hoen@dekubuslelystad.nl 
M  06 28225295.

› VOLOP KUNST EN CULTUUR 
 KOMEND SCHOOLJAAR 

https://www.dekubuslelystad.nl/onderwijs/voortgezet-onderwijs/
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Wat als er een chip is die mensen alle fysieke beperkingen van het lichaam doet overstijgen? Dan 
moet je het geluk hebben dat je hem krijgt. Voor het laboratorium waar het allemaal gebeurt 
verdringt de massa zich om bij de 0,00000001 procent te horen die als eerste mag. Binnen is Bruce, 
een gespleten persoonlijkheid, dragqueen op leeftijd, een man met een lichaam dat niet meer wil, 
maar wel: iets dichter bij zo’n chip dan de rest. In het lab zit ook Muffin, een aap waarop al uitgebreid 
geëxperimenteerd is en die al een chip heeft. Het doet haar pijn, maar de wetenschappers hebben haar 
ervan verzekerd dat ze uiteindelijk zal kunnen zingen in een band. En er is Dioginis, een cynisch hond die 
alleen nog maar in een digitale 3D-wereld lijkt te kunnen leven. Het laboratorium is een delicate balans, 
die Bruce met zijn aanwezigheid onherroepelijk verstoort. 

Wat als je je van je lichamelijke beperkingen zou kunnen ontdoen door een kleine digitale ingreep? 
Zou je dan nog menselijk zijn? In zijn nieuwe solo duikt Duda Paiva in het transhumanisme, dat niet het 
eeuwig leven, maar wel een onbeperkt leven nastreeft. Bruce Marie is gebaseerd op een niet te stoppen 
realiteit. Een voorstelling over verval en kwetsbaarheid in tijden waarin alles te beïnvloeden lijkt, mits 
je maar genoeg middelen hebt. In deze komedie met scherpe dialogen en gewaagde choreografieën 
tussen speler en poppen, laat Paiva alle facetten van zijn ongeëvenaarde talent zien.

Duda Paiva blaast met zijn unieke manipulatietechniek de Object Score schuimrubberen karakters leven 
in. Zijn multidisciplinaire poppenspel is virtuoos en humorvol, maar ook kritisch. Met zijn danspartners, 
gesneden uit flexibel schuimrubber, bouwt Paiva ongrijpbare en magische werelden.

Discipline   Poppentheater + live muziek
Leeftijd 16+
Duur 60 minuten
Zaal Kubus
Periode Op aanvraag het hele seizoen
Toeschouwers  Max 175
Prijs € 1600,-/ 2x per dag is 2x € 1300,-
Meer info Klik hier
Making of Klik hier
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POPPENTHEATER+ LIVE MUZIEK

BRUCE MARIE 
› Door: Frontaal + Duda Paiva Company

VOORSTELLINGEN MAATWERKWORKSHOPSINLEIDINGINHOUD OVERZICHT AANBOD

https://www.frontaal.com/productie/dubbelbloed-2-12/
https://www.frontaal.com/productie/dubbelbloed-2-12/
https://www.dropbox.com/sh/e5e63pz71klmtug/AACSD2Jw6N-Ar-kP-x4GzcxSa/Video?dl=0&preview=Trailer+Bruce+Marie.mp4&subfolder_nav_tracking=1
https://www.dropbox.com/sh/e5e63pz71klmtug/AACSD2Jw6N-Ar-kP-x4GzcxSa/Video?dl=0&preview=Making+of+Bruce+Marie.mp4&subfolder_nav_tracking=1


DANS + LIVE MUZIEK 

MATTIES 
› Door: Frontaal + Aya Dance Company

Matties gaat over het vinden van je plek op het meedogenloze 
slagveld van de school. Een tijd waarin je vrienden belangrijker 
worden dan je familie. Hoor je erbij? Wie is jouw vriend?

In Matties zitten de dansers in een spagaat tussen nieuwe 
vriendschappen en de vele verraderlijke gezichten ervan. 
Schakelend tussen hun eigen onzekerheden en de dynamiek van 
de groep. Mag je meedoen of word je buitengesloten? Waarom 
lukt vriendschap de ene keer wel en de andere keer niet? Wat 
maakt nou dat je met iemand goed overweg kan?
Matties is een meeslepende dansvoorstelling. Een zoektocht naar 
de mechanismen achter vriendschap, ergens bij willen horen en 
dat bijzondere gevoel als je een klik hebt met iemand.
Theaterkrant over livestream Matties:
“Met de jeugdvoorstelling Matties maakt Danstheater AYA een 
compleet portret van vriendschap in dans en tekst.”

Discipline Dans + live muziek
Leeftijd  12+
Duur 70 minuten
Zaal Agora
Periode  Half oktober tot half december
Toeschouwers Max 220
Prijs € 1700,-/ 2x per dag is 2x€  1500,-

VOORSTELLINGEN MAATWERKWORKSHOPSINLEIDINGINHOUD OVERZICHT AANBOD
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Hold Your Horses is een dansconcert over het verlangen naar houvast. De Dansers vertellen hun 
verhaal met twaalf handen (inclusief bijbehorende lijven) en een paar gitaren. We zien handen 
vastpakken, misgrijpen, aanraken, wegvliegen, neervallen en aan gitaarsnaren plukken. We zien 
hartstocht en afstand. We zien het verstrijken van de tijd, vastgezet in een strak ritme. We zien 
mensen, soms dichtbij elkaar, soms eindeloos ver verwijderd. We zien geen paarden, al voelen we 
ze wel. We zien niet de grillige wereld waar we maar geen grip op krijgen. We voelen hem wel 
door onze vingers glippen. 

Hold Your Horses gaat over de drang om je aan iets of iemand vast te houden, in een wereld die 
steeds ongrijpbaarder wordt. Zes performers brengen de voorstelling tot leven met overgave en 
muzikaliteit. Hold Your Horses kent een spectaculaire, acrobatische bewegingstaal, maar raakt 
nooit de menselijke sensitiviteit kwijt. Als één lichaam bewegen de dansers in een onafgebroken 
flow, voortgestuwd door de live muziek van Guy Corneille vol meeslepende gitaarstukken en 
aangrijpende songs.
 
Hold Your Horses is deels in Berlijn gecreëerd en ging in september/oktober 2021 in première 
in Berlijn en Utrecht. In de zomer van 2022 speelt Hold Your Horses als locatievoorstelling op 
verschillende (internationale) festivals.

Discipline Dans + live muziek
Leeftijd  14+
Duur 60 minuten
Zaal Agora
Periode 2e helft seizoen eind januari/maart
Toeschouwers 250 bezoekers 
Prijs € 1800,-/ 2x per dag is 2x € 1600,-

DANS + LIVE MUZIEK

HOLD YOUR HORSES 
› Door: Frontaal + De Dansers

VOORSTELLINGEN MAATWERKWORKSHOPSINLEIDINGINHOUD OVERZICHT AANBOD
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Mark is pas verhuisd en komt in een nieuwe klas. Hij moet knokken voor een plek in de groep. Bob 
is de populaire jongen van de klas. Mark probeert aansluiting te vinden bij Bob die hem al snel 
meeneemt in zijn avontuurlijke en verkwistende manier van leven. Als Mark dan ook nog verliefd 
wordt op Noa, die misbruik maakt van zijn gevoelens, komt hij in financiële problemen.
Liefde en vriendschap zijn niet te koop, of toch wel?

Cashflow is een dynamische voorstelling over geldgedrag en schulden. Jongeren komen steeds 
sneller in aanraking met allerhande verleidingen om geld uit te geven.  Commercie en groepsdruk 
spelen hierin een grote rol. In het nagesprek wordt duidelijk hoe je schulden voorkomt en worden 
oplossingen aangereikt voor jongeren die reeds in de schulden zitten.

Deze voorstelling is ontwikkeld in samenwerking met de sector schuldhulpverlening van 
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland.

Discipline Theater
Leeftijd  14+, VO 2e t/m 6e leerjaar & MBO  
Duur  90 minuten, 45 min. Theater + 45 min. Nabespreking 
Verdieping Naast de voorstelling met nabespreking verzorgt Studio BOCK&BAAS 
 ook workshops en lessen aan ter verdieping op het thema. Deze 
 worden verzorgd door één van de acteurs die zich heeft verdiept in 
 het onderwerp. De lessen zijn op maat voor alle niveaus. 
 Informeer hier naar de mogelijkheden. 
Zaal Kubus of school
Periode  hele seizoen op aanvraag
Toeschouwers Kubus zaal 60, school 50. Op school of 2 klassen. 
 Bij meer dan 50 ll. en tot 60 ll. wordt er € 7,50 per ll. extra berekend
Prijs  € 850,00 (1x), € 1280,00 (2x) en € 1790,00 (3x) op dezelfde dag en locatie 
Meer info Klik hier

INTERACTIEF THEATER

CASH FLOW
› Door: STT Produkties + Studio Bock&Baas

VOORSTELLINGEN MAATWERKWORKSHOPSINLEIDINGINHOUD OVERZICHT AANBOD
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https://www.frontaal.com/productie/dubbelbloed-2-12/
https://vimeo.com/131641588?embedded=true&source=video_title&owner=41397702
http://www.bockenbaas.nl/contact/


Een voorstelling gemaakt door gamers voor iedereen die er niets van snapt 
Voor wie nog niet gamet, is het hoog tijd te beginnen. De wereld van de toekomst is digitaal: 
een wereld die gamers helpen vormgeven. Hobbyisten, professionele e-sporters en risicogamers 
bundelen hun krachten om alle n00bs eindelijk eens uit te leggen hoe het zit. Met hun inbreng 
geven professionele theatermakers het publiek een game-ervaring In Real Life.

De gamewereld is oneindig rijk. Start je een game dan sta je binnen een paar seconden in een 
ander tijdperk, zet je de eerste stap op een andere planeet of kruip je in een andere huid. Je bent 
underdog of APEX predator, verbetert je high score, ontrafelt een mysterie, bouwt je droomhuis 
of overwint als team. Waar je ook naar op zoek bent, wat je ook mist: er is een game voor.
Laat je meeslepen door de ervaringen van een diverse groep jonge gamers. Professionele 
muziektheatermakers van het Geluid Maastricht, Studio 52nd en Asko|Schönberg verwerkten hun 
teksten en composities in een fysieke en muzikale voorstelling. Een ode aan de speler en het spel, 
een zelfbewuste reflectie op de invloed van gamen op je leven, maar vooral: een broodnodige 
break Away From Keyboard.

In het nagesprek gaan we in op onze digitale levens. Hoe begrenzen en reguleren we onszelf? 

Discipline Theater
Leeftijd  12+
Duur  45 min, kwartier nagesprek, uurtje les in de klas
Zaal Nog onbekend, decor aanpasbaar
Periode 9 december t/m 23 februari
Toeschouwers 250
Prijs € 1750,-

THEATER

GOOD GAME BRB
› Door: Studio 52nd

VOORSTELLINGEN MAATWERKWORKSHOPSINLEIDINGINHOUD OVERZICHT AANBOD
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Wie heeft er eigenlijk de broek aan op de Olympos? Is het oppergod Zeus of zijn ega, Hera? Of 
is het Pallas Athene, de wijste van allemaal? En wat moeten ze daar op die berg toch met al die 
helden, die om het hardst hun best doen om hun mannelijkheid te bewijzen? En vrouwen te 
schaken… Macht en aanzien, dat is waar het om draait.

Kortom, niets veranderd sinds die tijd. Of toch wel? Wij willen wel eens zien wat een stel 
millennials denkt over die antieke goden en wat er gebeurt als we hen samen met een DJ met 
deze beroemde verhalen laten worstelen. Bittere strijden worden uitgevochten, broeierige liefdes 
bloeien op, hoogmoed wordt bestraft en persoonlijke vetes worden beslecht.

#HELD(IN) is een vertelvoorstelling die bol staat van de beats en de energie. De Griekse mythen 
worden meedogenloos naar het nu gehaald om daarna nooit meer uit het hoofd van de 
toeschouwer te verdwijnen.

Discipline  Theater met beats
Leeftijd 14+
Duur  70 min, met nabespreking (45 min – optioneel) en lespakket
Zaal Kubus
Periode Hele seizoen op aanvraag
Toeschouwers Max 100
Prijs 1x € 1100,-/ 2x € 1650,-
Meer info Klik hier

THEATER MET BEATS

#HELD(IN)
› Door: Verteltheater + Storytelling/TheaterLab

VOORSTELLINGEN MAATWERKWORKSHOPSINLEIDINGINHOUD OVERZICHT AANBOD
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https://www.frontaal.com/productie/dubbelbloed-2-12/
https://vimeo.com/572037298?embedded=true&source=video_title&owner=13501666


Tijdens deze eerste editie van ‘In je smoel’ door SALLY en Het Laagland wanen leerlingen zich vanuit 
hun schoolbank in een wereld waarin niets is wat het lijkt. Ze worden om de tuin geleid tijdens een 
performance waarin feiten en fabels nauwelijks van elkaar te onderscheiden zijn. 
Makers Nina-Elisa Euson en Winston Ricardo Arnon dagen de jongeren op een fysieke en 
humoristische manier uit om na te denken over wat desinformatie en propaganda is. En over de 
manieren waarop jongeren hier zelf mee te maken hebben. In hoeverre zijn zij al verstrikt geraakt in 
algoritmes, filters en fake news? En hoe vind je door middel van kritisch denken een uitweg uit de 
fabeltjesfuik?

Tijdens en na afloop van de voorstelling wordt de thematiek op een actieve manier met de leerlingen 
verwerkt.

Discipline Dans
Leeftijd  12+
Duur  45 min,
Locatie In de klas
Periode Oktober en november 2022 
Toeschouwers Één klas 
Prijs Op één locatie,  
 1 voorstelling op één dag: €300,-, 
 2 voorstellingen op één dag: €500,-, 
 3 voorstellingen op één dag: €700,- (maximaal aantal voorstellingen op 1 dag)

 Bij een afname van meer dan 3 dagen kan er nog een pakketkorting 
 gegeven worden. 

DANS EN THEATER 

IN JE SMOEL 
› Door: SALLY dansgezelschap Maastricht

VOORSTELLINGEN MAATWERKWORKSHOPSINLEIDINGINHOUD OVERZICHT AANBOD
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Voor sommige vakken heb je geen vaste mensen in 
dienst, maar je wilt er leerlingen wel kennis mee laten 
maken. Het kan dan makkelijk zijn om workshops op 
school of in de Kubus te organiseren met behulp van 
een of meer kunstvakdocenten: eenmalig of structureel. 
Lessen buiten de eigen school kunnen voor jongeren 
zeer inspirerend zijn. De Kubus heeft goed ingerichte 
studio’s om groepen jongeren te kunnen ontvangen.
Voor het realiseren van deze activiteiten werken wij 
samen met onder andere:

› KLEINKUNSTIG 

›  KUBUS

› EXPERIENCE     
 INCORPORATED

›  GRAFFITI WORKSHOP -
 BECOMING A MASTER 

›  CINEKID FESTIVAL – 
AMSTERDAM

Kleinkunstig heeft meer dan 65 workshops in haar 
aanbod, in 7 verschillende disciplines
Doelgroep    alle leerjaren en niveaus
Aantal leerlingen  per klas
Locatie     op school of in De Kubus
Meer info    Klik hier

Als je aan Kubus denkt, denk je natuurlijk meteen aan 
dans, muziek, theater en beeldende kunst. En in al deze 
disciplines biedt Kubus workshops aan, om jongeren 
verborgen talenten te laten ontdekken en waar mogelijk 
te ontwikkelen. Zo kan er in een ochtend kennisgemaakt 
worden met popmuziek en speel je aan het eind van de 
ochtend in een popband. Daarnaast biedt Kubus ook een 
rondleiding aan door het gebouw; kom op plekjes die je 
nog niet kende! Eventueel aangevuld met een workshop 
Theatertechniek. 
Doelgroep    alle leerjaren en leerniveaus
Aantal leerlingen  per klas
Locatie    De Kubus
Meer info    Klik hier

De afgelopen jaren groeide ook de populariteit van 
gamification en serious games in het onderwijs. Deze 
manier van spelenderwijs leren kreeg veel erkenning. 
Exp Inc heeft een aantal spannende en leerzame games 
en escape boxen:
Escape Boxen
#klimaatpiraat
The Lucky 4%

Vind jij al die graffiti werken in Lelystad ook zo tof en wil 
jij leren hoe je met een spuitbus kunt tekenen of je eigen 
‘tag’ of ‘piece’ maken? Onze ervaren graffiti kunstenaars
 helpen je die droom waar te maken! 
In deze workshop leren we je hoe je met spuitbussen 
kunt werken. Tijdens de workshop leer je van een 
ervaren graffiti kunstenaar hoe je met een spuitbus om 
moeten gaan, welke verschillende caps en bussen er 
zijn en hoe je ideeën om kan zetten in beeld. Daarnaast 
is Writer’s Block voor haar projecten natuurlijk altijd op 
zoek naar talentvolle kunstenaars. Dus laat ons zien wat 
je in huis hebt en wellicht werken we later met jou
 in een van onze projecten!  
Doelgroep    alle leerjaren en leerniveaus
Aantal leerlingen  per klas
Locatie    Op school, buiten, op het schoolplein  
     (bij slecht weer onder een afdak)
Meer info    Klik hier

Spuitbussen en handschoentjes worden verzorgd. De 
kinderen krijgen na afloop het gemaakte werk mee naar 
huis. Praktisch: het papier waar op gewerkt wordt, moet 
opgehangen kunnen worden. We kunnen niet op de 
grond werken.

De week vóór het festival in de herfstvakantie, van 
10 t/m 14 oktober, biedt Cinekid een programma aan 
voor scholen, voor groep 1 t/m 8 en klas 1 van het VO. 
Leerlingen zien één of meerdere Cinekid films in een 
filmtheater. Daarnaast is er de optie om bij Pathe 
Amsterdam Noord de leerlingen onder te dompelen in 
het MediaLab. In het MediaLab ontdekken leerlingen op 
een creatieve manier de nieuwste mediatechnieken, 
games, workshops en interactieve installaties. Het 
Medialab begeeft zich op het snijvlak van kunst, nieuwe 
media, technologie en beeldcultuur.  
Doelgroep    jaar 1 van alle niveaus
Data    10 t/m 14 oktober 2022  
Meer info    Klik hier

WORKSHOPS 

EN EXCURSIES › O2O STUDIO
Olaf Noordanus heeft een professionele muziekstudio in 
de Kubus. Vanuit zijn studio geeft hij workshops Sound 
Design, Beatmaking en Muziekstudio Techniek. Tijdens 
de workshops leer je bijvoorbeeld opnametechnieken of 
beats produceren van house tot Hiphop. 
Doelgroep:  alle leerjaren en niveaus
Aantal leerlingen:  max 10
Locatie:     De Kubus
Meer info    Klik hier

Wat zou jij doen als je scenarist, geluidsman of 
cameraman was? En waarom eigenlijk is er bij deze film 
voor die muziek gekozen en deze acteurs? Leerlingen 
verplaatsen zich in de schoenen van een filmmaker.
Doelgroep   bovenbouw van alle niveaus
Aantal leerlingen  max 1 klas
Locatie     Eye Filmmuseum
Meer info     Klik hier

› EYE FILMMUSEUM

VOORSTELLINGEN MAATWERKWORKSHOPSINLEIDINGINHOUD OVERZICHT AANBOD
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http://www.kleinkunstig.nl/workshops/
http://www.dekubuslelystad.nl
http://www.dekubuslelystad.nl
https://cinekid.nl/nl/educatie/Festival-voor-scholen
https://www.o2omusic.com/studio/)
https://www.eyefilm.nl/nl/educatie/film-en-de-maker/47024


MAATWERK

Denk bij maatwerk aan de volgende mogelijkheden:

›  Cultuurdag
Op school of in de Kubus een hele dag vol met workshops 
in één of meerder kunstdisciplines. 

›  Gezamenlijk kunstwerk maken
Alle leerlingen maken een kunstwerk onder begeleiding 
van een kunstenaar in een (terugkerend/speciaal) 
schoolthema, een afscheid of een feest.

›  Poproute Lelystad 
Pop-Route Lelystad biedt een kennismaking met Corneel 
en de (Lelystadse) popmuziek eventueel met workshop in 
de opname studio van de Kubus.  

›  Land Art
Land Art Flevoland biedt een kennismaking met de 
verschillende Land Art kunstwerken in Flevoland.   

›  Kunst en Maatschappij in de klas
Een langdurig samenwerkingsproject tussen kunstenaar, 
kunstdocent en een maatschappelijke instelling. Om 
leerlingen kennis te laten maken met maatschappelijk 
betrokken kunst. 

VOORSTELLINGEN MAATWERKWORKSHOPSINLEIDINGINHOUD OVERZICHT AANBOD
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VERHUUR 

VAN RUIMTES 

IN KUBUS

Kubus is een mooi, toegankelijk en inspirerend gebouw in hartje Lelystad. Met een 
parkeerplaats (gratis) om de hoek en het centrum op loopafstand. Uniek hierbij is dat je 
omringd wordt door kunst en cultuur. De inspiratie is voelbaar in het gebouw!

Wist je dat Kubus o.a. haar theaterzaal 
verhuurt? Wij bieden verschillende 
arrangementen in dit kader: voor een 
optreden, een meeting of een voorstelling. 
Daarnaast kent Kubus tal van andere ruimtes 
die te huur zijn, variërend in grootte. 

MEER WETEN?
Voor informatie, eventuele kortingen en 
ondersteuning kun je telefonisch contact 
opnemen met Albert Lindenburg, bereikbaar 
op 0320 72 70 03. Of stuur een e-mail naar:  
a.lindenburg@dekubuslelystad.nl.

Agorabaan 3
8224 JS Lelystad
T 0320 22 15 24
info@dekubuslelystad.nl
www.dekubuslelystad.nl
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