
Aan de ouders van de leerlingen 

Aan de leerlingen van het eerste leerjaar van de eerste graad 

Ter informatie 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

 

 
 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum 
  BRIEF toneelvoorstelling 22-10-2019 1e 15-10-2019 
 
 

Uitstap toneelvoorstelling CC De Werf Aalst Ultima Thule - KNETTER dinsdag 22/10/2019 

 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
 
In het kader van het vak Nederlands gaan de leerlingen van het eerste leerjaar naar de 
toneelvoorstelling KNETTER – Ultima Thule. Of het verlangen naar hoe het ooit was maar misschien 
nooit is geweest. 
 
Jean-Martin keert terug naar zijn ouderlijk huis. Zijn vader, een wereldberoemde psychiater, is 
overleden. Het huis moet leeggehaald worden. Waar te beginnen? Jean-Martin staat in de tuin en wil 
nog niet inpakken. Plots duikt zij op, het meisje, alsof ze nooit is weggeweest. ‘Doe je ogen dicht en 
volg mijn stem!’ zegt ze. Zij weet iets wat Jean-Martin niet weet. Maar wat zij niet weet, is dat hij ook 
iets weet wat zij niet weet. Samen spoelen ze terug naar hun eerste ontmoeting. Naar de vijver. Naar 
het lijk in die vijver. ‘Weet je het nog?’ vraagt zij. Stilte… 
 
Joris Hessels en Dominique Collet maken een gevoelige, absurde objectenvoorstelling over hoe het 
soms knettert. Over hoe een verhaal plots helemaal anders kan worden. Alles hangt immers af van 
hoe je naar de dingen kijkt. 
 

Wanneer: dinsdag 22 oktober 2019 om 13:45 (vertrek: 13:20 op de speelplaats) 
Waar: CC De Werf Aalst 
Prijs:    7 EUR (wordt verrekend via het voorschot) 
Duur:  70 minuten 

 
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. 
 
Met vriendelijke groet 
 
Merlijn Vermeire 
Celine De Backer 
Caroline Mignauw 
Marjan Scholliers 
Natacha Van den Steen Marie-Paule Haegeman 
Vakgroep Nederlands Directeur 



Regels bij de schoolvoorstelling: 
 

1. Jassen horen aan de kapstokken. Mobiele telefoons worden uitgeschakeld. 

2. Naar het toilet gaan gebeurt voor de voorstelling. 

3. De zaal binnenkomen doet men rustig. De theatermedewerkers tonen waar iedereen mag 
gaan zitten. 

4. Tijdens de voorstelling blijft het publiek zitten. 

5. Tijdens de voorstelling is het publiek stil! Stil zijn betekent niet dat er niet gelachen mag 
worden als dat past in de voorstelling. Het betekent wel dat er niet gepraat wordt tegen 
medeleerlingen. Leerlingen kunnen als ze het saai vinden beter de ogen dichtdoen dan hun 
buren te storen. 

6. De acteurs zijn mensen van vlees en bloed, ze verdienen respect. Voor hen zijn gebabbel, 
ongepaste opmerkingen, gefluit, … zeer storend. 

7. Voordat de voorstelling begint dimmen de lichten in de zaal; dit is niet de uitnodiging tot een 
fluitconcert. 

8. Tijdens de voorstelling wordt er niet gegeten of gedronken. 

9. Na de voorstelling geeft het publiek de acteurs een applaus, zo toont het dat het de 
voorstelling leuk vond. 

10. De zaal wordt rustig verlaten als de lichten terug aan zijn en de deuren opengaan. 


