
   
 

   
 

 

Bij onze exposities bieden wij qua educatief programma drie opties: 
  
Optie A - expo bezoek van 2 uur: 7,50 euro per leerling*  
De leerlingen worden tijdens hun bezoek aan onze expo-ruimte begeleid door twee ervaren educatie-
medewerkers van De Vrijstaat en maken kennis met de werkwijze en inspiratie van de kunstenaar. 
Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan het werk met de materialen en technieken van deze 
kunstenaar.    
  
Optie B - expo bezoek van 2 uur met de kunstenaar: 10 euro per leerling*  
De kunstenaar vertelt zelf over zijn of haar werk, beantwoordt vragen en werkt zij aan zij met de 
leerlingen tijdens de workshops.  
  
Optie C - expo bezoek van 2 uur met de kunstenaar en een les in de klas van 1 uur: 15 euro per 
leerling*  
Voor meer verdieping komt de kunstenaar nog een les in de klas geven.   
  
* Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op een groepsgrootte van minimaal 25 leerlingen. Alle prijzen 
zijn inclusief materiaalkosten en 0% BTW.  
 

  

Bij onze voorstellingen hanteren wij de volgende tarieven:  
  
Optie A - voorstellingsbezoek: 7,50 euro per leerling* 
De leerlingen komen naar een speciale schoolvoorstelling in Podium Hoge Woerd. 
Dit duurt in totaal ongeveer 1,5 uur. 
  
Optie B - voorstellingsbezoek + les in de klas: 9 euro per leerling**   
Ter voorbereiding op de voorstelling krijgen de leerlingen een les in de klas, verzorgd door een 
theaterdocent en/of acteur van De Vrijstaat. Dit programma is gericht op het primair onderwijs.  
  
Optie C - voorstellingsbezoek + masterclass: 10 euro per leerling**   
Na afloop van de voorstelling ontvangen leerlingen een masterclass van de regisseur en/of acteur(s). 
Deze optie is voor het voortgezet onderwijs en extra aantrekkelijk voor leerlingen met Drama in hun 
profiel.   
  
** Bovenstaande tarieven zijn gebaseerd op een groepsgrootte van minimaal 50 leerlingen. Alle 
prijzen zijn inclusief BTW.  
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