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Deelstaatbreed schooltheaterfestival ‘MAULHELDEN’ 

van 13 t/m 17 juni 2017 in de StädteRegion Aachen 
 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Het Ministerium für Schule und Weiterbildung en het Ministerium für 

Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport van de deelstaat Noordrijn-

Westfalen (NRW) hebben besloten om het deelstaatbrede 

schooltheaterfestival ‘MAULHELDEN’, dat al tien jaar succesvol wordt 

georganiseerd, vanaf 2017 jaarlijks te ondersteunen. Tot dusver vond 

het festival eens in de twee jaar in Düsseldorf plaats. De bedoeling is 

nu om het evenement ook in de tussenliggende jaren te organiseren, 

en wel in wisselende gemeenten, districten of regio’s in NRW. De 

StädteRegion Aachen is de eerste regio die zich sterk heeft gemaakt 

voor de organisatie van het festival. In deze regio organiseren AKuT 

e.V., het Bildungsbüro en het Schulamt al meer dan 20 jaar de 

roemruchte Schooltheaterdagen met alle lokale theaters en meer dan 

2.000 deelnemers. 

De goede reputatie van de Schooltheaterdagen heeft ervoor gezorgd 

dat wij nu de eerste regio zijn die het MAULHELDEN-festival buiten 

Düsseldorf mag organiseren. Wij nodigen u van harte uit om met uw 

school aan het schooltheaterfestival deel te nemen. De inschrijving 

staat open voor schooltheatergroepen en literatuurklassen van alle 

leeftijdsgroepen en schoolvormen uit heel NRW. Uit de ontvangen 

inschrijvingen selecteert een jury de beste schooltheaterproducties,  

die vervolgens voor het festival worden uitgenodigd. 

Basis- en middelbare scholen uit 

Nederland en België worden ook 

van harte uitgenodigd om zich in 

te schrijven! 
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Wij zouden het toejuichen als veel scholen uit de StädteRegion Aachen  

zich inschrijven en – onder meer vanuit hun positieve ervaringen met de 

Schooltheaterdagen – mede invulling geven aan het festival. 

Ook wanneer u zich niet inschrijft, kunt u de bovenstaande data in uw 

agenda noteren. Misschien wilt u met uw leerlingen een van de 

toneelstukken komen bekijken of deelnemen aan een van de 

bijscholingscursussen voor leraren, die op 15 juni 2017 plaatsvinden. 

Daarvoor sturen wij u te zijner tijd nog een aparte uitnodiging. 

Het inschrijfformulier vindt u op www.maulhelden-nrw.de. Dit formulier 

kunt u ons tot en met 9 maart 2017 toesturen. 

Voor eventuele vragen sta ik graag tot uw beschikking.  

 

Met vriendelijke groet, 

I.o. 

 

 

 

 

(Dziwisch) 


