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             U bepaalt de invulling”



“Wij creëren het theater, U bepaalt de invulling”
De maatschappij verandert en daardoor is het werken met multi-
mediale leeromgevingen steeds meer in opkomst. Onderwijstheater 
biedt zowel voor u als uw leerlingen een nieuwe uitdagende 
leeromgeving, namelijk een compleet multifunctioneel theater. 
Onderwijstheater kan op een leuke en educatieve manier 
leerlingen ondersteunen in hun ontwikkeling, zowel fysiek als 
mentaal, op een wijze die aansluit bij hun belangstellings- en 
ontwikkelingsniveau.

“Leren is een ontdekkingsreis”
U kunt leerlingen in de gelegenheid stellen om hun talenten 
te ontdekken, die in het dagelijkse programma op school 
minder snel ontdekt worden. Het Onderwijstheater levert een 
belangrijke bijdrage aan het proces van persoonlijke groei en 
ontwikkeling. Leerlingen ontwikkelen hun gevoel voor eigenwaarde, 
zelfvertrouwen, drama, expressie, emotie, respect, maar ook 
elementen zoals techniek, precisie en timing komen met het 
Onderwijstheater aan bod. 

“Lesgeven was nog nooit zo spannend”
Theater in het onderwijs heeft een positieve meerwaarde voor 
uw lesmethoden. Een musical is een prachtig middel om het grote 
enthousiasme en de creativiteit van leerlingen te ontdekken. 
Leerlingen kunnen ideeën aandragen voor thema’s, samen scènes 
improviseren en liedjes schrijven. Zo staat de musical heel dicht 
bij de belevingswereld van de leerlingen. Waarom niet lesgeven in 
een echt professioneel theater met verlichting, geluid, beelden en 
een volgspot?

Theater is er voor jong en oud. Het Onderwijstheater is een uniek 
concept, zowel voor het primair- als voor voortgezet onderwijs. 
Het Onderwijstheater is zeer multifunctioneel en is hierdoor 
ook geschikt voor voorlichtingsavonden, theatervoorstellingen, 
diploma uitreikingen, schoolfeesten, sinterklaas- en kerstvieringen, 
filmvoorstellingen en andere dans- en cultuuruitingen.

”Wij bieden uw school een uniek totaal concept”

Technisch Onderwijstheater
Dit concept bevat een volwaardige truss-constructie inclusief 
geluid- licht en beeldapparatuur. Wij selecteren producten op 
kwaliteit. Wij zijn van mening dat materialen minimaal een levensduur 
van 10 jaar of meer moeten hebben, zonder te veel onderhoud. 
De materialen worden uitvoerig door de technische dienst getest 
voor ze geleverd worden. Het theater kan natuurlijk op elke 
gewenste maat geleverd worden. Naast de geleverde materialen 
zal Onderwijstheater alle samengestelde audio- en lichtsets 
voorzien van een handleiding. Tevens wordt een instructie gegeven 
bij levering van het systeem. 

Trussing (aluminium frame):
De basis van het theatersysteem zal bestaan uit een truss-
constructie. Dit is een aluminium frame waarin doeken, geluid en 
licht geplaatst worden. Het systeem staat op zijn eigen constructie 
en is volledig berekend en gekeurd. Bovendien is het systeem altijd 
te demonteren d.m.v. speciale conische koppelingen.

Licht:
Onderwijstheater heeft een selectie gemaakt van theaterspots, 
led colour spots en een volgspot. De theaterspots zijn nodig 
voor het voorlicht (aanlichten van personen) en het tegenlicht 
(schaduw ontnemen). De volgspot is voor het aanlichten op afstand 
(verlichten van verschillende doeleinden). Led colour spots worden 
gebruikt voor het kleuren van het theater en de decorstukken, met 
maar liefst 12 miljoen kleurencombinaties.

Geluid:
Met onze visie op het geluidsvak en na jarenlange ervaring kunnen we 
producten selectief onderscheiden. Bij elk project wordt opnieuw 
gekeken naar de toepassing en de functie waarvoor het systeem 
gebruikt gaat worden. Zeker niet onbelangrijk wanneer we een 
theater bouwen in een bepaalde ruimte. Hierbij is de combinatie van 
akoestiek, de afmetingen van de ruimte en het aantal toeschouwers 
erg belangrijk.

Drape:
Theaterdoeken worden op maat gemaakt. De kwaliteit is van dermate 
topniveau. Alle doeken worden geleverd met een certificaat en zijn 
permanent brandvertragend. U kunt de kleuren van de doeken in 
een geruime keuze zelf bepalen. Door gebruik te maken van een 
railsysteem en een touwtrek-bediening kunnen de doeken handmatig 
worden opengeschoven.
 
Multimedia:
Maak het theater compleet en creëer uw eigen bioscoop. Het theater 
wordt voorzien van groot projectiescherm en aansluiting op de 
geluidset. Compleet met een beamer, trussbeugel en elektronisch 
doorzichtscherm.

Stroomvoorziening:
Veiligheid staat bij het Onderwijstheater in hoog vaandel. 

Wij zorgen ervoor dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de 
stroomvoorziening. Het systeem is voorzien van automaten tegen 
het overbelasten van een groep en een aardlekschakelaar om 
eventuele kortsluitingen uit te sluiten. Het aluminium frame 
is voorzien van een aardverbinding. De door Onderwijstheater 
geleverde spots, schermen en speakerkasten worden voorzien van 
een veiligheidstaalkabel.

Opties
Podiumelementen:
U kunt het Onderwijstheater ook voorzien van een podium compleet 
met railing van het merk PROLYTE. De elementen zijn 2m x 1m 
en ARBO technisch goedgekeurd. De hoogte van het podium is 
afhankelijk van de insteekpoten. De elementen zijn onderling aan 
elkaar te koppelen met speciale beugels. Voor het opslaan van de 
elementen zijn speciale transportkarren ontwikkeld.

Losse componenten:
Voor enkel een theaterspot, CD-speler, flightcase, microfoon of 
voor een uitbreiding van uw huidige systeem bent u natuurlijk ook  
aan het juiste adres bij Onderwijstheater. Uitgebreide aanvullende 
decor- en showeffecten vindt u op onze website.

 
Regeren is vooruitzien
Wanneer u van plan bent een multifunctioneel theater te 
creëren (in uw nieuwbouwpand), kunt u ons altijd benaderen voor 
bezoek op locatie. Onderwijstheater adviseert u graag over de 
mogelijkheden.

Over Onderwijstheater
Onderwijstheater  maakt onderdeel uit van Aesound. Aesound is 
sinds 2000 actief in de verhuur van licht, geluid, multimedia en 
verkoop van vaste en mobiele installaties. Na ruimschoots ervaring 
in het plaatsen van digitale borden en multimedia projecten in het 
onderwijs merken wij dat er behoefte is aan een creatieve, uitdagende 
en dus vernieuwende manier van lesgeven; Onderwijstheater heeft 
dit en nog veel meer te bieden.

Bezoek onze website voor meer technische informatie en 
mogelijkheden.  www.onderwijstheater.nl
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