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Theater Antonius 
2020 - 2021 
 

Wat is er allemaal te doen bij  
Theater Antonius?  
Geef je op, doe mee, of kom kijken! 
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Theater en muziek op het Antoniuscollege 

Op het Antoniuscollege vinden we werken aan creativiteit en expressiviteit van grote waarde 
voor de ontwikkeling van kinderen. Daarom bieden we ruime mogelijkheden voor leerlingen om 
zich op dat vlak te ontwikkelen. In dit boekje vind je een overzicht van culturele activiteiten 
waar je aan mee kunt doen, of die je kunt bezoeken.  

Wat vind je op het Antonius op muziek- en theatergebied? 

• Je kunt op het Antonius (als enige school in Gouda) in klas 1, 2 en 3 mee doen aan een 
theaterklas; 

• Je kunt op het Antonius (als een van de weinige scholen) examen doen in kunst, beeldend, 
drama en muziek;  

• In de tweede klas kun je je vrijwillig opgeven voor één van de vele MMM’s; 

• Je kunt naar een van de thema-feesten gaan; 

• Per jaarlaag kun je een aantal culturele activiteiten verwachten; 

• Je kunt met andere leerlingen/docenten meedoen aan de jaarlijkse muziekavond. Of je kunt 
hier als bezoeker heen; 

• Je kunt het Antonius Theaterfestival bezoeken; 

• Je kunt het Antonius filmfestival bezoeken, met zelf gemaakt films door leerlingen CKV 4h 
en 4v; 

• Je gaat met je klas wel eens een voorstelling bezoeken in het theater, maar nieuw is dat 
leerlingen af en toe worden verrast door onverwachte thema voorstelling in de klas. 

Het zijn dit soort evenementen die ervoor zorgen dat het Antonius een leerzame, goede en 
veilige, maar ook gezellige school is. En hoe leuk is het als je je naast je normale lessen zo af en 
toe UIT kunt gaan IN je eigen school. 

Vol trots presenteren wij het culturele programma van dit jaar.  

Veel plezier! 

De muziek- en theaterdocenten 

 

N.B. Door de ontwikkelingen omtrent het coronavirus, zijn alle activiteiten onder 
voorbehoud! 
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Doe mee met de theaterklas workshops 

Ben je gek op toneelspelen? Of wil je kijken of het bij je past? In deze theaterklas ga je leren 
toneel spelen. Deze theaterklas is zowel voor beginners als voor gevorderden. 
 
Al tien jaar zijn onze theaterklassen uniek in Gouda. Maar dit jaar voor het eerst een iets an dere 
opzet. Tijdens de Theaterklassen krijg je 7 weken toneellessen waar je veel verschillende zaken 
leert. Naast deze lessen is er een heerlijke grote impro-show voor het publiek op 2 november.  

 

Voor wie   Alle leerlingen van alle klas 1,2 en 3  

Wanneer  Eerste bijeenkomst dinsdag 6 oktober 2020 

Wat Zes weken lang elke dinsdagmiddag tussen 15.00 uur en 16.30 uur 
improvisatie workshops die worden afgesloten met een voorstelling.  

Voorstelling 2 november 2020 om 19.00 uur  

Opgeven  Stuur een mail met je naam en je klas voor 1 oktober naar John de Heij  

j.deheij@carmelcollegegouda.nl.  

Kosten 60 euro    

 

  

mailto:j.deheij@carmelcollegegouda.nl
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Doe auditie voor de musical 

 

Ben jij bereid zijn om een goede theaterproductie met een live band neer te zetten? Kun je 
wekelijks aanwezig zijn bij de repetities? Zorg je dat je je teksten kent en hier serieus mee bezig 
bent? Dan is de musical iets voor jou! Naast hard werken, gaan we ook ontzettend veel plezier 
en lol hebben en krijg je een ervaring om nooit te vergeten!  

Na vele jaren willen we weer een grote musical op gaan zetten, met een mooi decor, en een 
goede band en spelers die ervoor gaan. Twaalf weken lang wordt er gewerkt aan deze 
voorstelling. We hebben gemotiveerde en enthousiaste toneelspelers nodig. Het wordt een 
mooie, komische maar ook ontroerende voorstelling met zang en een live band. Welke musical 
het wordt houden we nog even geheim. Maar het wordt een hele bekende… .! 

We zijn op zoek naar 14 muzikale toneelspelers. Aan deze productie zijn kosten verbonden. 
Totale kosten voor de repetities inclusief voorstelling zijn 120 euro. De lessen vinden plaats op 
dinsdagmiddagen om 15.00 uur en starten in januari 2021.  

 

Voor wie   Alle leerlingen van alle klassen  

Wanneer   Audities eind november 

Repetities vanaf januari op dinsdagmiddag  

Als je door de auditie komt en mee mag doen gaan we vanaf januari 5 
weken lang elke dinsdagmiddag tussen 15.00 uur en 16.30 uur repeteren.  

Voorstelling voorstellingen in juni 2021  

Opgeven   Stuur een mail met je naam en klas voor 20 oktober naar John de Heij. 
j.deheij@carmelcollegegouda.nl en vermeld daarbij je klas.  

Kosten 120 euro    

  

mailto:j.deheij@carmelcollegegouda.nl
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Doe auditie voor de muziekavonden 

Speel jij in een band, kun je zingen, schrijf je liedjes, kun je dansen, speel je een instrument, of 
ben je op een andere manier muzikaal? Doe dan auditie voor de muziekavond. Je studeert 1 
liedje in (en hebt 2 reserve liedjes achter de hand) en laat deze horen op een afgesproken 
moment. 
Kom zelf met een idee, dan word je in uitgenodigd om voor te spelen. Hoe origineler de keuze, 
hoe meer kans je hebt om mee te doen. 

Geef je op en misschien sta jij in een wervelende show omlijst door professioneel licht en 
geluid! 

 

Voor wie   Alle leerlingen van alle klassen  

Wanneer   Audities op dinsdag 17 november en vrijdag 20 november 2020 

Je krijgt een uitnodiging om 15 minuten langs te komen en jouw liedje te 
laten horen 

   Voorstellingen: woensdag 17 en donderdag 18 februari 2021 

Opgeven   Stuur een mail met je naam en je klas voor 20 oktober naar John de Heij 
j.deheij@carmelcollegegouda.nl en vermeld wat je wilt gaan doen.  

 

  

mailto:j.deheij@carmelcollegegouda.nl
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Doe mee met het Antonius Organisatie Comité 
(AOC) 

Heb jij talent voor organiseren? Of ben je creatief met het aankleden van een feestzaal? Of vind 
je het leuk om ergens mee te kunnen helpen? Dan is dit echt iets voor jou! 

We zoeken leerlingen met organisatietalent die willen helpen met het regelen van een feest, 
het versieren van de zaal, het in- en uitruimen van de aula, helpen met het licht en het geluid. 
Assisteren bij kaartverkoop in de pauze. Rondleidingen verzorgen tijdens open dagen, 
voorlichtingsavonden, assisteren bij het brugklasfeest etc. 

De leerlingencommissie A.O.C. organiseert en assisteert bij verschillende activiteiten die 
genoemd worden in dit boekje. Dus vind je het leuk om zaken te regelen geef je dan op! Er zal 
een kerngroep worden geselecteerd die de activiteiten bedenkt, en een werkploeg die uitvoert. 
Uit elke jaarlaag mogen minimaal 2 leerlingen deelnemen. 

Hou er wel rekening mee dat je ook regelmatig buiten schooltijden aan het werk bent. 
Voorbeelden waarbij je kan helpen zijn de open dag, de voorlichtingsavonden, muziekavonden, 
theaterfestival, schoolfeesten en meer andere culturele evenementen.  

 

Voor wie   Alle leerlingen van alle klassen  

Wanneer   Vergadering 1 keer in de twee weken op woensdag om 10.00 uur 

Opgeven  Stuur een mail met je naam en je klas voor 20 oktober naar John de Heij 
j.deheij@carmelcollegegouda.nl. 

 

  

mailto:j.deheij@carmelcollegegouda.nl
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Kom bij de technische commissie voor licht en 
geluid  

Ben jij geïnteresseerd in de techniek van een voorstelling? Dus alles wat te maken heeft met het 
licht en de geluid., zoals het aansluiten van kabels, microfoons neerzetten, en op- en afbouw van 
decor? Dan is de technische commissie voor licht en geluid echt iets voor jou! 

Leerlingen die het licht, geluid of de video verzorgen tijdens evenementen en presentaties op 
school zijn net zo belangrijk als de mensen die op het podium staan. De technici zorgen er 
immers voor dat een voorstelling of vergadering mooi is uitgelicht en te verstaan is. Bij de 
opbouw van een show komt veel meer bij kijken dan je denkt.  

Vind je het leuk: 

• Om achter de knoppen te zitten? 

• Om ervoor te zorgen dat de wisselingen op het podium goed en snel verlopen?  

• Om na te denken over een lichtplan? 

Dan hebben we jou nodig! Bedenk wel dat de werkzaamheden vaak buiten de gewone 
schooltijden zijn. 

 

Voor wie   Alle leerlingen uit klas 1, 2 of 3 kunnen zich opgeven 

Wanneer   5 vrijdagmiddagen tussen 15.10 uur en 16.45 uur.  

Je volgt 5 workshops onder begeleiding van een professionele 
theatertechnicus. Daarna assisteer je tijdens activiteiten in de aula. 
Wanneer deze zijn wordt van samen .  

Opgeven   Stuur een mail met je naam en je klas voor 20 oktober naar John de Heij 
j.deheij@carmelcollegegouda.nl  

 

  

mailto:j.deheij@carmelcollegegouda.nl
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Doe een zangtest 

Zing je graag en wil je weten wat voor soort stem je hebt? Kies dan een liedje uit, zet deze op 
een usb stick en geef je op!  In een veilige omgeving gaan we zingen en doen we een stemtest. 
En wie weet sta jij dit jaar nog op een podium met een band? Of doe je mee met de 
muziekavond? De zangtest vindt plaats in het drama lokaal (D10). Enkele weken van tevoren 
krijg je een uitnodiging. De zangtest duurt ongeveer 15 minuten. 

 

Voor wie   Alle leerlingen van alle klassen mogen zich opgeven  

Door wie  We zoeken jongens en meiden die durven te zingen en dit willen laten 
horen. Jij studeert 1 liedje in en laat deze horen  

Wanneer   Dinsdag 10 november 

Je krijgt van tevoren een uitnodiging en komt 15 minuten langs.  

Opgeven   Stuur een mail met je naam en je klas voor 20 oktober naar John de Heij 
j.deheij@carmelcollegegouda.nl  

 

  

mailto:j.deheij@carmelcollegegouda.nl
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Doe auditie voor de schoolband 

Ben jij een goede muzikant die ervaring op wil doen in het spelen van een bandje. In het 
muziekcentrum zijn prachtige ruimtes om lekker muziek te spelen. De band wordt begeleid door 
onze muziekdocent.  

Dus ben je drummer, bassist, gitarist, toetsenist, zanger of zangeres of blazer? Doe dan auditie! 

 

Voor wie   Alle leerlingen van alle klassen  

Wanneer   Datum van de auditie in overleg met meneer De Jong.  

Er wordt 1 keer per week gerepeteerd.  

Opgeven  Mail je naam en je klas en het instrument wat je speelt vóór 20 oktober 
naar m.dejong@carmelcollegegouda.nl  

 

  

mailto:%20m.dejong@carmelcollegegouda.nl
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Agenda  

Culturele evenementen Antonius 
 

Maandag 2 november 2020: Improshow (theatervoorstelling) 

Theatervoorstelling gespeeld door 20 theaterklasleerlingen (uit de brugklas). 

• Waar: Aula Antonisucollege 

• Voor wie: toegang voor alle leerlingen en hun familie 

• Tijd: 19.00 uur tot 20.00 uur 

• Kosten: toegang is gratis  

 

Maandag 2 november 2020: De vloer op (theatervoorstelling) 

Theatervoorstelling gespeeld door 20 drama-kunstleerlingen uit klas 4, 5 en 6.  

• Waar: Aula Antonisucollege 

• Voor wie: toegang voor alle leerlingen en hun familie 

• Tijd: 20.30 uur tot 21.45 uur  

• Kosten: toegang is gratis  

 

Dinsdag 8 december 2020: Unplugged muziekavond (muziekvoorstelling) 

Unplugged muziekvoorstelling door muziekleerlingen. 

• Waar: Aula van het Antoniuscollege 

• Voor wie: toegang voor alle leerlingen en hun familie 

• Tijd: 19.30 uur tot 22.00 uur  

• Kosten: toegang is gratis  

 

Dinsdag 17 december 2020: Kerstgala (feest) 

Tijdens het kerstgala, komt iedereen in zijn mooiste outfit en vieren we feest!  

• Waar: Aula van het Antoniuscollege 

• Voor wie: toegang voor alle leerlingen van het ACG 

• Tijd: 20.00 uur - 23. 30 uur 

• Kosten: kaarten voorverkoop: 2.50 euro / avond zelf: 3 euro 
Vouchers van het afgelaste lentefeest kunnen ingewisseld worden. 
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Woensdag 17 en donderdag 18 februari 2021: muziekavonden (muziekvoorstelling) 

De muziekavonden van het Antonius zijn een begrip in de regio en zeker bij alle oud-
Antonianen. Tijdens de muziekavonden laten de leerlingen hun muzikale talenten zien op zeer 
professioneel niveau. 

• Waar: Aula van het Antoniuscollege 

• Voor wie: toegang voor alle leerlingen en hun familie 

• Tijd: 19.30 uur - 22.30 uur  

• Kosten: kaarten voorverkoop: 4 euro, avond zelf: 5 euro 

                      

Dinsdag 23 maart 2021: eindvoorstellingen drama-leerlingen (theatervoorstelling) 

Mooie mini voorstellingen door leerlingen zelf gemaakt. 

• Waar: Aula van het Antoniuscollege  

• Voor wie: toegang voor alle leerlingen en hun familie 

• Tijd: 20.00 uur – 22.30 uur 

• Kosten: toegang is gratis  

 

Vrijdag 28 mei 2021: Zomerfeest (feest) 

Een feest om te vieren dat de zomer er weer aan komt, met gave muziek, coole dj en leuke 
activiteiten. 

• Waar: Aula van het Antoniuscollege 

• Voor wie: toegang voor alle leerlingen van het ACG 

• Tijd: 20.00 uur - 23. 30 uur 

• Kosten: kaarten voorverkoop: 2.50 euro / avond zelf: 3 euro 

 

Woensdag 7 en donderdag 8 april 2021: Theaterconcert examenleerlingen muziek 
(muziekvoorstelling) 

Bij het theaterconcert van de eindexamenleerlingen muziek word je als toeschouwer verrast 
door de vele talenten die deze leerlingen op muzikaal vlak hebben, 

• Waar: Aula van het Antoniuscollege 

• Voor wie: toegang voor alle leerlingen en hun familie 

• Tijd: 20.00 uur - 21.15 uur 

• Kosten: gratis toegang  
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Maandag 10, dinsdag 11 en woensdag 12 mei 2021: De stroom (theatervoorstelling) 

Een muziektheatervoorstelling in de Theaterbakkerheij die voor een flink aantal leerlingen van 
de school in de Theaterbakkerheij wordt gespeeld, een verhaal gebaseerd op ‘The Wave’ en ‘Die 
Welle’. 

• Waar: De Theaterbakkerheij   

• Voor wie: je krijgt hiervoor een uitnodiging via school 

• Kosten: toegang is gratis 

 

 

Donderdag 3 juni 2021: Overgangsconcert (muziekvoorstelling) 

Het overgangsconcert wordt verzorgd door muziekstudenten uit de bovenbouw (4e klas en 5 
vwo). 

• Waar: Aula van het Antoniuscollege 

• Voor wie: toegang voor alle leerlingen en hun familie 

• Tijd: 20.00 uur - 21.15 uur 

• Kosten: toegang is gratis 

 

Maandag 7 en dinsdag 8 juni 2021: Theaterfestival / grootse musical (theater en muziek)  

Het theaterfestival / grootse musical wordt gespeeld door 16 leerlingen en begeleid door 
geweldige live band. 

• Waar: Aula Antoniuscollege 

• Voor wie: toegang voor alle leerlingen en hun familie 

• Tijd: 20.00 uur – 22.15 uur 

• Kosten: kaarten voorverkoop: 5 euro, avond zelf: 7,50 euro 
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