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Uitstap toneelvoorstelling CC De Werf Aalst ‘TITUS’ - dinsdag 11 februari 2020 
 
 
Beste ouder 
Beste leerling 
 
In het kader van het vak Nederlands gaan de leerlingen van het zesde leerjaar naar de 
muziektheaterproductie van Compagnie Lodewijk/Louis & Theater FroeFroe.  
 
Wat is het breekpunt? Op welk moment geeft een goedmenend en vredelievend mens het op? Wat 
doe jij als iemand je kind, vrouw, vriend of geliefde iets aandoet? Wanneer kraak je en neem je het 
recht in eigen hand? Dat is het dilemma waar Compagnie Lodewijk/ Louis en Theater FroeFroe zich 
met ‘TITUS’ op hun groteske en absurd-komische manier over buigen. Gebaseerd op Shakespeares 
‘Titus Andronicus’ maken ze een muzikale theatervoorstelling over een angst die zich ook vandaag 
manifesteert: dat de wraak het zal halen van de vergeving. Door het machismo van nationale en 
internationale leiders weerklinkt de taal van de vergelding steeds luider. Vijfenzeventig jaar Europese 
vrede, is het een luxe die te lang duurde? 
 
Compagnie Lodewijk/ Louis en Theater FroeFroe vinden mekaar in de liefde voor klassiek drama, 
zwarte humor en de combinatie van beeld en muziek. ‘TITUS’ is hun speeltuin, met tekst als een 
explosief, hedendaags Tarantino-script en tegelijk trouw aan Shakespeares versvorm. Met 
hiphopverzen, beats en zang. Met topacteurs, geweldige poppen en exceptioneel spelplezier. 
 

Wanneer: dinsdag 11 februari 2020 om 13:45 (afspraak: 13:30 aan CC De Werf) 
Waar: CC De Werf Aalst 
Prijs: 7 EUR (wordt verrekend via het voorschot) 
Duur: 90 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 
  
  
  
Katelijne De Meyer 
Shari De Pauw Marie-Paule Haegeman 
Vakgroep Nederlands Directeur 


