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Uitstap toneelvoorstelling: Gitte (Theater FroeFroe & I Solisti Del Vento)
Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste leerling
In het kader van het vak Nederlands gaan de leerlingen van het eerste leerjaar naar de
toneelvoorstelling ‘Gitte’.
Gitte werd door haar moeder achtergelaten in een weeshuis toen ze vijf was. Ze is niet mooi, maar
wel grappig en slim en leert haar vrouwtje te staan in het weeshuis. Ze vertelt er verhalen over
haar Spaanse vader die zeker koning is, rijk, groot en heel sterk. Als ze dertien is, wordt Gitte
verkocht aan rondreizende kwakzalvers. Ze leert zakkenrollen, wordt betrapt en veroordeeld tot de
galg. Zo gaat dat met dat soort meisjes.
Maar Gitte heeft geluk. Ze heeft één aandenken aan haar vader, een ‘camee’. De rechter ziet het
zegel op de halsketting en bedenkt dat dit kind voor spionagedoeleinden nuttig zou kunnen zijn.
Gitte kan kiezen tussen de galg of naar Sevilla gaan en daar de Spaanse aanvalsplannen
achterhalen en kopiëren. Ze kiest voor het leven.
‘Gitte’ is een superspannende maar ook humoristische en poëtische voorstelling (naar het
bekroonde boek ‘Galgenmeid’ van Jean-Claude van Rijckeghem en Pat Van Beirs) vol heerlijke
visuele en muzikale momenten en beeldend uitgewerkt door Theater FroeFroe.
Wanneer: dinsdag 27 februari 2018 om 13.45u. (vertrek: 13.10u. op de speelplaats)
Waar: CC De Werf Aalst
Prijs: 7 EUR (wordt verrekend via het voorschot)
Duur: 90 minuten

We hopen dat deze activiteit voor alle leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt.
Met vriendelijke groet
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