Gouda, 7 december 2020

Onderwerp: Maandelijks theater voor leerlingen / positieve vibes in de school
Wat een heerlijke 2 theaterweken waren dit. Zo’n 800 leerlingen hebben genoten van 3 verschillende
voorstellingen die de afgelopen 3 weken voor en door leerlingen gespeeld zijn. En zo zal er komende
maanden elke maand een voorstelling zijn.
Enkele weken geleden ontstond het idee om juist nu, in deze moeilijke tijd, waar zoveel niet mogelijk
is en zoveel evenementen niet door kunnen gaan, de leerlingen wat afleiding en plezier aan te
bieden en te zorgen voor wat positiviteit.
Daarom het voornemen om maandelijks een andere voorstelling aan te bieden aan de leerlingen. De
voorstelling past in een lesuur, de docent beslist zelf of hij of zij met zijn of haar klas langs komt. En is
entertainment maar ook educatief. Alle voorstelling worden opgenomen of live gestreamd zodat ook
ouders ze kunnen zien.
Hieronder een overzicht en een kort verslag van de 3 voorstellingen.

De grote improshow door 19 theaterklas leerlingen uit klas 1 en 2
De theaterklas bestaat uit leerlingen die buiten schooltijd een aantal lessen toneel volgen. Dit jaar
bestaan de lessen uit 2 delen.
•
•
•

Vanaf januari gaan leerlingen werken aan een musical.
En de afgelopen weken hadden de brugklassen een improvisatie cursus van 7 weken die
werd afgesloten met deze voorstelling.
De voorstelling van 65 minuten had alles wat een voorstelling nodig had.

Het plezier en het enthousiasme van de leerlingen droop ervan af. De spelopdrachten werden door
de spelers omgezet in prachtige scenes. Vaak humoristisch. Ze hebben voor 100 leerlingen gespeeld.

De vloer op afstand door 19 drama leerlingen (kudr) uit klas 4,5 en 6
De leerlingen die DRAMA als examenvak hebben gekozen hebben vorig seizoen weinig kunnen
spelen door de Corona. Maar dat wordt dit jaar dubbel en dwars goed gemaakt met in twee weken
twee verschillende voorstellingen. En er zullen er nog meer volgen. Voor 75 leerlingen
Allereerst De vloer op
Een open les waar de leerlingen in 70 minuten voor in verschillende spelsituaties worden gebracht.
Vanaf het begin ging het los met een aantal gekke vreemde maffe ontroerend en komische situaties.
Oefeningen als DE DRAAIDEUR, en DE SPECIALIST leverden hilarische reacties op bij het publiek.
Poëzie voorstelling ‘POEZINNIG’. Door 19 drama leerlingen (kudr) uit klas 4,5 en 6
Afgelopen week speelden de kudr leerlingen een zeer afwisselende POEZIE VOORSTELLING. Deze
voorstelling werd maar liefst 9 keer gespeeld voor in totaal een zo’n 650 leerlingen?!!
Een 30 minuten durende voorstelling met maar liefst 60 gedichten die in een hoge snelheid de revue
passeerden. Ondersteund door toneel, muziek, video, licht en geluid. Met humor en soms
ontroering. Teksten waarvan er een deel door de leerlingen zelf was geschreven tijdens 5
dramalessen.
En wat geweldig dat alle klassen ademloos aan het luisteren waren. Het was een genot om naar te
kijken en mee te maken.

Theater nieuws van deze week
Deze week beginnen de audities voor de MUZIEKAVONDEN 2021 met dit jaar meer dan 80 audities.
Wat geweldig om te merken dat er steeds meer leerlingen mee willen doen en weer actief worden.

Musical audities
Aanstaande dinsdag zijn de eerste 25 audities voor DE GROTE SCHOOLMUSICAL die voor het eerst
sinds jaren weer gespeeld gaat worden. Al is het nog niet bekend wanneer.
In januari beginnen we met de repetities. Welke bekende musical we gaan spelen wordt de eerste
week van januari begonnen.

Met vriendelijke groet,
John de Heij

