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Uitstap toneelvoorstelling CC De Werf Aalst ‘The Wave’ - dinsdag 24 januari 2023 

 

Geachte mevrouw 

Geachte heer 

Beste leerling 

  

In het kader van het vak Engels gaan de leerlingen van het zesde leerjaar naar de theaterproductie 

‘The Wave’ door TNT Theatre Britain.  

 
‘The Wave’ is gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een schoolexperiment uit het Amerika van 1969. 
Een leraar wou zijn leerlingen laten ondervinden waarom het fascisme voor en tijdens de tweede 
Wereldoorlog zo populair kon worden, door op school een selecte club -‘The Wave’ - op te richten. 
Leerlingen werden aangemoedigd om nieuwe leden in de andere klassen te rekruteren en in geen tijd was 
de hele school betrokken. ‘The Wave’ zorgde aanvankelijk voor veel enthousiasme, motivatie en 
engagement onder de leerlingen maar stilaan begon het experiment uit de hand te lopen. Leerlingen werden 
eerst uitgesloten , later zelfs gepest of nog erger …. 

Dit toneelstuk – opgevoerd in het Engels – is gebaseerd op de roman (van Morton Rhue/Todd Strasser) die 
de leerlingen ook lezen en bespreken in de klas. Na de voorstelling wordt ook met het stuk aan de slag 
gegaan in de lessen Engels. 
 
 

Wanneer: dinsdag 24 januari 2023 om 13:45 (afspraak 13:30 aan de ingang van CC De Werf ) 

Waar:     CC De Werf Aalst 

Prijs:      8 EUR (wordt verrekend via het voorschot) 

Duur:     110 minuten 

 

Nog enkele praktische afspraken: 

-Rugzakken/Boekentassen op school laten in het lokaal waar je vijfde lesuur les had. 

-Wees op tijd aan De Werf! (13u30) 

-Eten/drinken is niet toegestaan in de theaterzaal 

-Jassen moeten voor de voorstelling achtergelaten worden in de vestiaire, laat er dus geen waardevolle 

voorwerpen in achter 

-Uit respect voor de acteurs en om de ervaring van andere toeschouwers niet te storen moet de gsm 

uitgeschakeld worden en wordt er gevraagd niet te praten tijdens de voorstelling. 

-Rugzakken/Boekentassen worden terug opgehaald op school na de voorstelling 

 

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

  

Met vriendelijke groet 

  

Elise Verstraete Mare-Paule Haegeman 

Vakgroep Engels Directeur 
 


