
de ander ben jezelf
een educatieve voorstelling 
voor kinderen

even voorstellen 

Erik Bulthuis, leerkracht en drama-coördinator van een basisschool in Gron-
ingen. Sinds 1992 werkzaam in het onderwijs en sinds 2006 naast het vak als 
leerkracht ook werkzaam als professioneel theatermaker.  
Bij gelegenheid drummer in verschillende bandjes. 

ervaring 

• Verschillende voorstellingen Grunneger Sproak
• Drama-workshops voor kinderen 
• Acteur bij thema-avonden  
• Rol in Jubileumstuk van het Prins Bernard Cultuurfonds
• Adriaan in openluchttheaterspel “Adriaan en Olivier”
• Verschillende producties van Waark 

Peter B Krabbenbos, werkzaam tot 1999 als leerkracht in het voortgezet spe-
ciaal onderwijs. Is nog vakleerkracht muziek en drama op aanvraag.  
Momenteel oa muzikant, acteur en theatertechnicus. 
 
ervaring 

• Musicals- en liedjesmaker bij www.ALPEKROT.nl
• Gitarist bij Bigband “Moonlight”
• Zanger/gitarist bij bluesband ‘ScratchWood’
• Plint in openluchttheaterspel “Adriaan en Olivier”
• Drama/muziek workshops voor kinderen met verstandelijke handicap 

Erik Bulthuis  M 06 13601166    T 050 3024677  E erikbulthuis@hetnet.nl 

contact



over de voorstelling

...“het zal je maar gebeuren: zit je net op de wc, wordt de deur 
met een ruk opengetrokken. Nou, dan ben je niet blij”...

...“ik draai het bordje op rood om naar de wc te gaan. Ik loop 
de klas uit, doe de deur van de wc open, zit hij daar te kak-
ken”...

De kinderen krijgen een spiegel voorgehouden, 
waarbij de volgende vragen centraal staan:

 • Wat vind je van de ander? 
 • Wat vindt de ander van jou?

We doen onderzoek naar het stemgedrag of iets grappig is of 
pesten, krijgen de kinderen een muzikaal gevecht te horen, 
ervaren ze verschil in beleving tav de ander en kunnen ze 
meezingen met ‘de ander ben jezelf’-rap.

We proberen de kinderen te laten kijken met de ogen van een 
ander.

We zorgen voor interactie! 

voorbereiding

We vinden het prettig om een aantal 
dagen of een week voor de voorstelling 
een bezoekje te brengen aan de groep. 

Het is de bedoeling dat de kinderen 
een werkblad invullen en dat de juf of 
meester de resultaten met de kinderen 

bespreekt. 

Kinderen, juffen en meesters uit 
groep 5 & 6

Per voorstelling max. 75 personen.

doelgroep

wat we nodig hebben

Een speel- of klaslokaal met speelvlak 
van minstens 3 bij 6 m

220 V (een stopcontact)

Zonder te wijzen met de moraliserende vinger of te zwaaien 
met de rooie kaart laten we de kinderen ontdekken dat een 
plagerijtje bij iemand anders niet altijd als een grapje over-
komt.
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