
  

MOORD MET GROTE M 
   Februari t/m mei 2022 in de grote zalen! 

 

Moord met een grote M is een even hilarische als scherpe satire over het 

moordcomplot op Julius Caesar. In 48 v Chr. werd hij door de senaat aangesteld als 

dictator, maar men vreesde dat hij te veel macht naar zich toe zou trekken. De 

moord op hem wordt gezien als een moord op de dictatuur; dolkstoten uitgedeeld 

door een democratie die zich bedreigd voelt. Maar na zijn dood vervalt het Romeinse 

rijk in chaos en burgeroorlog. 

De voorstelling onderzoekt de complexiteit van machtsverhoudingen en het 
spanningsveld tussen recht en rechtvaardigheid en stelt de vraag of Caesar er niet 
een bèètje zelf om gevraagd had… 

We zien kronkelende senatoren die sterk doen denken aan huidige Ministers uit ons 
eigen land, een corrupte Onderwereld die gerund wordt door de ouwe-jongens-
krentebrood-corpsbal Pluto, liters bloed, fatalistische tot-slaaf-gemaakten, een koor 
dat wanhopig eenstemmig probeert te klinken, een wanhopige moeder die tot het 
uiterste gaat voor gerechtigheid, driekoppige honden en een blinde man die teveel 
ziet; kortom, alle ingrediënten voor een politieke, historisch compleet incorrecte,  
Romeinse komedie! 

 

Van en met:| Rosa Asbreuk, Patrick Duijtshoff, Kyrian Esser, Samya Ghilane, Elisabeth ten Have, Timo 

Huijzendveld, Nicoline Raatgever & Dick van den Toorn 

Tekst| Don Duyns 

Regie| Pieter Kramer 

Partners| ITA, De Theatertroep 

Mede mogelijk gemaakt door| Fonds 21 | Prins Bernhard Cultuurfonds| Stichting Dioraphte|Lira Fonds 

 



 

KIES DE GEPASTE EDUCATIE VOOR JOUW SCHOOL  
 

Moord met grote M speelt in schouwburgen door het hele land en is te bezoeken met 
uw klas. Ter aanvulling op het bezoek bieden wij drie lespakketten aan. 

Lectio minimum, mediocris en colos zijn geschikt voor alle klassen van het Voortgezet 
Onderwijs. Geeft u bij het boeken aan voor welke klassen het is? Dan past de 

theaterdocent het aanbod aan op de doelgroep. 

Alle Lectios in het kader van Moord met Grote M zijn te betalen met CJP. 

Let op! De school is zelf verantwoordelijk voor het plannen van het voorstellingsbezoek. 

Ga voor de complete speellijst naar www.spelersfederatie.nl 

VRAGEN? ZOEK CONTACT VIA 

EDUCATIE@SPELERSFEDERATIE.NL 

LECTIO MINIMUS 

Kies je als school voor Lectio Minimus, dan krijg je een lesbrief digitaal toegestuurd. De docent 
krijgt hierin precies uitgelegd hoe hij een les van een uur voorafgaand aan Moord met grote M 
kan geven.  

Thema’s uit de voorstelling, zoals macht, goed & kwaad en achterkamertjespolitiek, komen hier 
voorbij. De werkvormen verschillen, maar alles gaat spelenderwijs. Voor de docent die wel van 
een theatrale uitdaging houdt zijn er enkele spelopdrachten bijgevoegd!  

Ook ontvang je in deze lesbrief de kaders voor een nagesprek.  

Lectio Minimus = 75,-  

LECTIO COLOS  

Kies je als school voor Lectio Colos dan komt er een theaterdocent naar school om in een 
masterclass (240 minuten)l toe te werken naar een presentatie voor (klein) publiek, 
voorafgaand of na het bezoek aan Moord met grote M. 

Thema’s uit de voorstelling, zoals macht, goed & kwaad en achterkamertjespolitiek komen hier 
voorbij, evenals de verschillende spelvormen en -stijlen. Met attributen en simpele kostuums 
werken de leerlingen in een snelkookpan toe naar een presentatie in de stijl en sfeer van de 
voorstelling en voeren zij dit uit voor publiek. Ook ontvangt de school digitaal een lesbrief met 
de kaders voor een nagesprek. 

Lectio Colos = 400,- per groep 

Lectio Colis is uitermate geschikt voor leerlingen die Drama als eindexamenvak hebben of als de school een extra 

mogelijkheid wilt bieden aan leerlingen met een hart voor theater! Deze masterclass vindt plaats in groepen van 

maximaal 15 leerlingen. 

 

 

LECTIO MEDIOCRIS 

Kies je als school voor Lectio Mediocris, dan komt er een theaterdocent naar school om 
een workshop te geven (120 minuten) voorafgaand aan Moord met grote M. 

Thema’s uit de voorstelling, zoals macht, goed & kwaad en achterkamertjespolitiek komen 
hier voorbij in theatrale werkvormen. Op de vloer transformeren de leerlingen tot 
machtige politici, leden van een koor en belanden zij in een spoeddebat in Romeinse stijl. 

Ook ontvangt de school digitaal een lesbrief met de kaders voor een nagesprek. 

 

Lectio Mediocris = 160,- per klas 

http://www.spelersfederatie.nl/
mailto:EDUCATIE@SPELERSFEDERATIE.NL

