
Schatten van Hoorn – Kerstschatten 2020 
 
Met het project Kerstschatten van Hoorn brengt Stichting Karakteristiek een project bestaande uit 
twee onderdelen; de Theatrale Decemberkalender en Kerst in de nacht. De Theatrale 
Decemberkalender zal bestaan uit 31 korte acts in net zoveel “vakjes” verspreid over de kerstmarkt 
in de binnenstad van Hoorn. Tijdens het onderdeel van Kerst in de nacht zullen alle acts van de 
Theatrale Decemberkalender samen komen in een sfeervolle kerstshow. Het gehele project zal in het 
teken staan van een overkoepelend, relevant thema; verwondering. 
 
Deelnemen 
Lijkt het je leuk om (weer) veilig actief te zijn op het gebied van theater, zang, dans, muziek, rap, 
spoken word en/of poëzie in de breedste zin van het woord? Ben je tussen de 12 en 70 jaar? Wil je 
naast het werken aan en uitvoeren van een korte theatrale verrassing, ook jezelf ontwikkelen op het 
gebied van performance en zelfvertrouwen? Ben je of voel je je een acteur, zanger, danser of dichter 
of bespeel je een instrument? Dan zijn wij op zoek naar jou!  
 
Informatie 
 
Tijdens vier workshops werk je zelf én samen met theater- en musicalcoach Sophie van Hecke aan je 
act, performance, verbeeldingskracht en zelfvertrouwen. Je werkt toe naar het meerdere keren 
uitvoeren van je act en uiteindelijk naar een eindvoorstelling op een bijzondere en sfeervolle locatie. 
 
De uitvoering van de acts tijdens de Theatrale Decemberkalender zijn gepland op zondag 13 
december tijdens de Kerstmarkt in de binnenstad van Hoorn. De acts worden uitgevoerd in de 
buitenlucht, waarbij gezorgd wordt voor voldoende afstand en doorloopmogelijkheden. De 
uitvoering van Kerst in de nacht staat gepland op een grote binnenlocatie in Hoorn op zaterdag 19 
december met in achtneming van de dan geldende maatregelen voor uitvoeringen, 
publieksontvangst en doorstroming.  
 
MAATREGELEN RONDOM COVID-19 
Voor alle activiteiten binnen dit project worden alle maatregelen en voorschriften gehanteerd die op 
dat moment gelden.  
 
Voor het uitvoeren van zowel de Theatrale Decemberkalender als Kerst in de nacht ligt een scenario 
klaar om alle acts vooraf op professionele wijze op te nemen en beide onderdelen als digitale 
beleving aan te bieden. De workshops vinden plaats in een één op één setting, waarbij uitsluitend 
met coach en deelnemer wordt gewerkt. De entree en het verlaten van de workshoplocatie zal 
worden gereguleerd voor een veilige doorstroom. De workshops vinden plaats in tijdsblokken, zodat 
er niet meer deelnemers op de locatie zijn dan voorgeschreven. 
 
Belangrijke data 
 
Zondag 15 november – workshop 1 – tussen 10:00 uur en 17:00 uur 
Zondag 22 november – workshop 2 – tussen 10:00 uur en 17:00 uur 
Zondag 29 november – workshop 3 – tussen 10:00 uur en 17:00 uur 
Zondag 06 december – workshop 4 – tussen 10:00 uur en 17:00 uur 
 
Zondag 13 december – uitvoering Theatrale Decemberkalender – van 12:00 uur tot 16:00 uur 
Zaterdag 19 december – uitvoering Kerst in de Nacht – van 13:00 uur tot 22:00 uur (repetitie en 
uitvoering) 
 
Locatie workshops: Theater Het Pakhuis, Onder de Boompjes 21 in Hoorn 



 
Naast een mooie ervaring, zorgen wij uiteraard voor een veilige omgeving en naleving van alle 
maatregelen in zowel repetitie- als uitvoeringsverband. Vanzelfsprekend vragen wij onze deelnemers 
en medewerkers ook deze regels op te volgen. 
 
Overige informatie 
Om een deel van de kosten te kunnen dekken die bij het produceren van dit project komen kijken zijn 
wij genoodzaakt een deelnamecontributie te vragen. Deze bedraagt:  € 45,00 per persoon  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contactgegevens 
 

Voor meer informatie over Stichting Karakteristiek en Kerstschatten van Hoorn: 
Stichting Karakteristiek 
 
Peter Groenendijk - producent 
info@karakteristiek.org 

www.karakteristiek.org  
 
 

http://www.karakteristiek.org/

