Aan de ouders van de leerlingen van het zesde jaar
Aan de leerlingen
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Theatervoorstelling zesde jaar op dinsdag 17 april 2018
Beste ouder(s)
Beste leerling
In het kader van het vak Nederlands gaan de leerlingen van het zesde jaar naar de toneelvoorstelling Odyssee
van BRONKS, Nevski Prospekt & Junges Schauspielhaus Düsseldorf.

Troje is gevallen. Odysseus kan naar huis. Naar zijn vrouw en zijn zoon die hij achterliet toen die
een baby was. De strijd en de jaren hebben hem getekend. Maar wat is thuis? En hoe komt hij
daar?
Vandaag lopen er heel wat mannen rond zoals Odysseus, na lange oorlogsjaren het strijden moe.
Hun enige wens is terugkeren naar een plek die ze thuis kunnen noemen. De Middellandse Zee is
nog steeds vol gevaren. De schepen van toen zijn de trucks van nu, maar de angst voor
ontdekking en de drang naar het beloofde land zijn niet veranderd.
‘Odyssee’ is een internationale, baldadige rockopera, zowel universeel als individueel. De
intimiteit van de zoon en de verloren gewaande vader speelt zich af tegen de grotere achtergrond
van stormangst en monsters. Odysseus als universele man, actueler dan ooit.
(bron: brochure CC De Werf)
Wanneer:
Waar:
Prijs:
Afspraak:

dinsdag 17 april 2018
CC De Werf - Aalst
7 euro voor de voorstelling (wordt verrekend via het voorschot)
9u30 op de speelplaats

Na het eerste lesuur gaan jullie naar de speelplaats en/of het zesdeslokaal. Om 9u30 verzamelen we op de
speelplaats om te vertrekken. We zijn terug rond 11u30.
Op vraag van ‘De Werf’ herinneren we de leerlingen eraan dat tijdens de voorstelling
- alle elektronische apparatuur (gsm, mp3-speler….) uitgeschakeld moet zijn;
- eten en/of drinken in de zaal niet toegestaan is;
- geen rugzakken en/of jassen in de zaal mogen meegenomen worden.
We hopen dat deze activiteit voor de leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt.
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