
Fotoboek
Theater Dakota

Als je naar Theater Dakota gaat en je wilt je goed voorbereiden, 
kun je dit fotoboek gebruiken. Hierin vind je een overzicht van 
hoe Theater Dakota eruitziet van buiten en van binnen. 

Je vindt Theater Dakota op Zuidlarenstraat 57, Den Haag.



Dit is de entree.

Buitenkant. Je loopt om de 
muur  heen naar links. 
Daar vind je de entree.

Als je binnenkomt, loop je meteen op een grote 
paarse balie af. Dit is de kassa. Hier kun je je 
gereserveerde kaartje ophalen, deze staat dan 
op jouw naam of op je ouders naam. Je kunt 
hier ook een kaartje kopen als je nog niet hebt 
gereserveerd. Als je vragen hebt, kun je die ook 
stellen bij de medewerker van de kassa. 



Misschien wil je even wat drinken of heb je zin om een leuke workshop 
te doen. Dat kan in de foyer van het theater. Deze vind je links van de 
kassa. Hier is een bar (dat rode achterin) waar je iets te drinken of te 
eten kunt bestellen.

De toiletten vind je aan de andere kant van de kassa. Dus, nadat je bij 
de entree naar binnen bent gekomen, naar rechts. Je ziet dan de muur 
zoals op het plaatje hieronder. De toiletten zijn achter deze muur.  Voor 
de damestoiletten loop je linksom, voor de herentoiletten rechtsom. 
Het is handig om voor de voorstelling even naar de wc te gaan. Dan 
hoef je niet tijdens de voorstelling.



Misschien ga je wel naar een  
voorstelling toe. Dit kan in de  
grote zaal. Deze is op de begane 
grond. 

Misschien is het gezelschap nog bezig met de voorbereidingen, 
dus het publiek kan niet zomaar naar binnen. Dan kan wél zodra 
de mensen van het theater de deuren opendoen voor het publiek. 

Je komt dan in de zaal:

het podium

de tribune



Of je gaat misschien naar een activiteit in de studio. Deze is ook 
boven. Je neemt de trap tegenover de foyer en gaat dan links. Daar 
zie je een witte deur met ‘studio’ erop. 

De studio ziet er van binnen zo uit:

De filmzaal is op de eerste 
verdieping. Je komt er door 
vanaf de kassa rechtsaf 
door de klapdeuren te gaan. 
Daar vind je aan de rech-
terkant de trap of aan de 
linkerkant de lift.



We hopen je te begroeten in Theater Dakota 
tijdens de herfstvakantie. 

Als je nog vragen hebt, over wat dan ook, dan 
kun je terecht bij Anja: 
a.vandenbos@debetovering.nl 

De foto’s zijn gemaakt door Marijke Kors


