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Uitstap toneelvoorstelling CC De Werf Aalst ‘The Wave’ - dinsdag 15 februari 2022 

 

Geachte mevrouw 

Geachte heer 

Beste leerling 

  

In het kader van de vakken Nederlands en Engels gaan de leerlingen van het zesde leerjaar en 5 

Ecmt/Mtwe naar de theaterproductie ‘The Wave’ van het gelijknamige boek door TNT Theatre Britain.  

 
‘The Wave’ is het waargebeurde verhaal van een schoolexperiment uit het Amerika van 1969. Een leraar 
toonde aan zijn leerlingen waarom het fascisme zo populair kon worden. Hij gaf ze een uniform en liet hen 
een aantal strenge regels volgen. Al snel ontstond een groep waarin individuele verschillen uitgewist 
werden. Hij moedigde zijn leerlingen aan om nieuwe leden in de andere klassen te rekruteren. In geen tijd 
was de hele school betrokken bij hun groep, ‘The Wave’. Degenen die niet deelnamen werden gepest en 
zelfs fysiek gefolterd. Binnen de week liep het experiment uit de hand en werd het stopgezet. 

Gebaseerd op de klassieker van Morton Rhue. Met veel actie en muziek uit de late jaren 60 (The Beach 
Boys, The Mamas and the Papas, Peter, Paul & Mary), live gezongen door de acteurs. 

 

Wanneer: dinsdag 15 februari 2022 om 10:30 (afspraak: 10:00 campus Bauwensplein) 

Waar:     CC De Werf Aalst 

Prijs:      8 EUR (wordt verrekend via het voorschot) 

Duur:     110 minuten 

We hopen dat deze activiteit voor alle leerlingen een aangename en leerrijke ervaring wordt. 

  

Met vriendelijke groet 

  

Katelijne De Meyer en Shari De Pauw Mare-Paule Haegeman 

Vakgroep Nederlands Directeur 

Elise Verstraete en Sandy De Boeck 

Vakgroep Engels 
 


