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Extramurale activiteit dinsdag 6 maart 2018
Geachte mevrouw
Geachte heer
Beste leerling
In het kader van de complementaire activiteit lessen Creatief met Taal, trekken we dinsdag 6 maart,
met alle leerlingen van de eerste jaar van de eerste graad met als complementaire activiteit Creatief
met Taal, naar het Nederlands Toneel Gent Minnemeers & Arca (NT Gent).
De eerste groep bezoekt NTGent Minnemeers: met een ontdekkingstocht gaande van de kelder tot
de toneeltoren en van de loges tot het kostuumatelier, nemen we je mee op reis door onze
schouwburg en maken we kennis met decoratelier, rekwisietenstock, kostuumstock en scenografie.
Ook leer je hoe NT Gent als theatergezelschap werkt.
De tweede groep kruipt in de huid van een echte acteur in de theaterworkshop NT Gent Arca en
gaan we aan de slag met theaterspelen in allerlei vormen: van improvisatie-, concentratie- en
opwarmingsoefeningen tot het maken van dialoogjes.
Na de lunchpauze worden de groepen gewisseld.
Programmatie Creatief met taal:
De leerlingen worden verdeeld in 2 groepen.
Vertrek bus: 8u30
Groep 1: NT Gent Arca
9.30 – 12 u. theaterworkshop
12.00 – 13 u. eten lunchpakket (mogelijkheid om
vrij rond te lopen)
13.00 – 14.30 u. rondleiding theater Minnemeers
14.30 – 15.30 u. wandeling richting NT Gent Arca
en bekijken voorstellingen groep 2

Groep 2: NT Gent Minnemeers
9.30 – 11 u. rondleiding theater
11.00 – 12 u. wandeling richting NT Gent Arca en
bekijken voorstellingen groep 1
12.00 - 13 u. eten lunchpakket (mogelijkheid om
vrij rond te lopen)
13.00 - 15.30u theaterworkshop in NTGent Arca

15.45 u. vertrek met de bus naar school
Aankomst op school voorzien rond 16.15u (afhankelijk van het verkeer)

Meebrengen: lunchpakket, aangepaste kledij aan de weersomstandigheden, eventueel geld voor
drankje (niet verplicht)
Prijs: € 16 wordt verrekend via het voorschot

Deelname aan een extramurale activiteit is verplicht (zie schoolreglement). Wie zonder een geldige
reden afwezig is geweest, kan geen aanspraak maken op een terugbetaling.
We hopen dat deze activiteit voor alle leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt.
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