
Aan de ouders van de leerlingen van het tweede leerjaar 

Aan de leerlingen 

Ter informatie 

Aan alle leden van het ondersteunend personeel 

Aan alle leden van het onderwijzend personeel 

 
 
uw bericht van uw kenmerk  ons kenmerk datum 
   KA/VoorstellingSolo 23-01-2023 
 

Voorstelling SOLO 
 
Geachte mevrouw 
Geachte heer 
Beste leerling 
 
In het kader van het vak Nederlands en de Week van de Talen gaan de leerlingen van het tweede 
jaar naar toneelvoorstelling SOLO, een productie van Vervloet en De Studio. 
 
‘SOLO’ gaat over de zoektocht naar je eigen identiteit. Over grip krijgen op wie je bent of denkt te 
moeten zijn. Een zoektocht die pendelt tussen realiteit en fantasie. 
 
Met de inzet van de super powers van de speelplaats zoekt het hoofdpersonage uit wie hij wil 
zijn. Een dirigent? Of toch een dj? Een breakdancer? Of eerder een businessman? Een dokter of 
patiënt of allebei?  

Meer informatie en een teaser je terugvinden via de website van CC De Werf.  
 

Wanneer:   dinsdag 31 januari 2023 
Waar:         CC De Werf – Aalst 
Prijs:          7 euro (wordt verrekend via het voorschot) 
Afspraak:  Verzamelen op de speelplaats om 13u00 stipt.  
                   De voorstelling vangt aan om 13u30 in CC De Werf en duurt tot 14u40. 
                   Het zevende lesuur zal doorgaan. 

 
Enkele praktische afspraken:   
- Uit respect voor de acteur(s) 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. 
- Eten en/of drinken in de zaal is niet toegestaan. 
- Er mogen geen rugzakken en/of jassen in de zaal mogen meegenomen worden. De rugzakken  
  worden voor vertrek verzameld in het OLC. Jassen moeten in de vestiaire gehangen worden, laat  
  dus geen waardevolle spullen achter. 
 
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 
 
Karen Cooman 
Celine De Backer 
Valerie Meganck 
Machteld Poriau  Marie-Paule Haegeman 
Leerkrachten Nederlands tweede jaar  Directeur   


