
 

Beste leerkracht, 

Wat leuk dat je binnenkort met je klas naar Van Hamelen & The Rats komt kijken! 
 
Over de voorstelling 
Van Hamelen is hét popidool en de grootste rockster ooit met meer volgers dan YouTube zelf. Zijn band van 
ratten volgt hem overal. Op elk gek podium waar hij maar wil, met elk raar pakje aan dat hun idool voor ze 
uitkiest. Hoe verder ze reizen, hoe gekker het wordt. Als de jonge rat Tara als nieuwste lid het team komt 
versterken is ze dolblij. Haar droom komt uit! Ze raakt steeds meer ingepalmd door de betoverende rockster 
Van Hamelen tot ze voor een keuze komt te staan die ze nooit meer terug kan draaien. Ook de andere 
bandleden beginnen te twijfelen. Willen ze dit eigenlijk wel? Is van Hamelen te gek? Of zijn zij gek? 
 
 

Voorbereiding 
Met deze lesbrief kan de klas Van Hamelen, de ratten en de fans 
alvast leren kennen door middel van korte filmpjes.  
Ook kan je samen met de klas een rattenstaart maken die mee mag 
naar het theater. Voor elke klas die met rattenstaarten naar het 
theater komt ligt er een doe-je-eigen-ding boekje klaar.  
 
Na de voorstelling zijn er suggesties voor een nagesprek. Wat vond 
de klas van van Hamelen? En was dat voor de voorstelling anders 
dan daarna?  
 
Verder kunnen de leerlingen dilemma’s onderzoeken en hun eigen 
powersong bedenken.  

 
 

 ALLE OPDRACHTEN ZIJN TE VINDEN OP DEZE WEBSITE  
 
 
Je kunt de website klassikaal bekijken maar leerlingen kunnen ook individueel rondkijken.  
Het bekijken van alle filmpjes en het onderzoeken van de website duurt vóór de voorstelling ongeveer 30 
minuten ná de voorstelling 20 minuten. 
 
 
Wij wensen je alvast veel plezier met de voorbereiding en zien jullie graag in het theater! 
 
Vragen of opmerkingen voor of na de voorstelling? Laat het ons weten!  
M: nina@stipproducties.nl  
T: 020 6230623 
W: stiponstage.nl/vanhamelen 
 
 
 
 

 
 
Concept Lennart Monaster | Regie Gijs Nollen en Freek den Hartogh | Compositie Freek den 
Hartogh | Tekst Lucas de Waard | Spel en muziek Eva van der Post, Jacob de Groot, Jordy Sanger 
(bandleider), Ruta van Hoof, Scott Beekhuizen | Decor en kostuums Dieuweke van Reij | Licht 
Wilfred Loopstra (ontwerp), Robin Lith | Geluidsontwerp Jack van Galen | Productie STIP 
theaterproducties | Beeld Arthur Mebius | Videografie educatie Louk Voncken 
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