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Toneelvoorstelling op dinsdag 28 januari 2020 

Beste ouder(s) 
Beste leerling 

In het kader van het vak Engels gaan de leerlingen van vijf en zes Moderne Talen naar de 
Engelstalige toneelvoorstelling “Free Mandela” in CC De Werf op dinsdag 28 januari 2020. 
 
Dit stuk - dat vooraf en achteraf in de lessen Engels wordt besproken – wordt gebracht door de Britse 
toneelgroep TNT Theatre en behelst het leven van Zuid Afrika’s beroemdste politicus Nelson Mandela. 
Niet alleen Mandela’s gevangenschap en het systeem van de Apartheid worden onderzocht. Ook 
Mandela’s privéleven van voor en na de gevangenschap en de rol van zijn vrouw Winnie komen aan 
bod. 
 
De voorstelling begint om 13u40 stipt, waardoor alle lessen van de namiddag wegvallen. 

Wanneer:              dinsdag 20 januari 2020 – 13u30 
Waar:                     CC De Werf – Aalst 
Prijs:                      € 8,00 (Wordt verrekend via het voorschot) 
Afspraak:              Verzamelen om 13u30 aan de ingang van CC De Werf  (!) – Meld je  
                              aan bij de leerkrachten in de inkomhal. Terug op school omstreeks 15u30. 

Op vraag van ‘De Werf’ herinneren we de leerlingen eraan dat tijdens de voorstelling  
- alle elektronische apparatuur uitgeschakeld moet zijn; 
- eten en/of drinken niet toegestaan is; 
- jassen in de vestiaire van De Werf moeten opgehangen worden; 
- rugzakken/boentassen OP SCHOOL moeten blijven; 
- praten en storend gedrag tijdens de voorstelling niet getolereerd worden. 

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 de leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt.  

Met vriendelijke groeten 
 
Sandy De Boeck Marie-Paule Haegeman 
Elise Verstraete Directeur 
Vakgroep Moderne Vreemde Talen – Engels 


