SPEKTAKEL-MUSICAL ’40-‘45
Een verwoestende oorlog …
niemand weet nog waarom!
DONDERDAG 11 OKTOBER 2018
Puurs

Beste ouder(s) en leerlingen
We kunnen er in de media niet meer naast kijken: de première van de musical ’40-’45 komt
eraan en belooft een spectaculaire voorstelling te worden. Precies 4 jaar geleden, woonden
wij de musical ’14-’18 bij en deze werd door onze leerlingen bijzonder gesmaakt. Toen wij
de aankondiging voor de nieuwe musical van Studio 100 in de bus kregen, hebben wij niet
getwijfeld om met onze school in te tekenen. Op donderdag 11 oktober 2018 trekken we
dan ook met 800 leerlingen en personeelsleden naar het Studio-100 Pop-Up Theater in Puurs.
De musical ’40-’45 vertelt het verhaal van het verzet in Vlaanderen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. De oorlog laat sporen na in elke huiskamer ook in het gezin van Staf en Louis
Segers. Een ontroerend verhaal vol emoties dat niemand onberoerd zal laten.
In de lessen Nederlands, geschiedenis, Mavo en PAV worden de leerlingen op de musical
voorbereid. Nadien volgt er ook een nabespreking.
Praktische info voor de leerlingen
 In de voormiddag gaan de lessen tot 10.05 uur door. Daarna laat je jouw boekentas in het
restaurant (1-2), de benedenzaal (3-4) of in de lockerzaal (5-6) achter. Laat echter geen
waardevol gerei of geld in je boekentas zitten.
 Er is geen tijd om vóór het vertrek nog iets te eten. Een tussendoortje en een toiletbezoek
in de korte pauze van 10.05 u. tot 10.15 u. zijn dan ook aangewezen. ’s Middags zorg je voor
een lunchpakket en een drankje. Berg deze in een wegwerpzakje op.
 Iedere klas gaat om 10.15 u. onder begeleiding naar de bus. Volg goed de aanwijzingen van
de leerkrachten, zodat je weet op welke bus je moet opstappen. Alle plaatsen in de bussen
moeten ingenomen worden, dus het kan zijn dat je klas over 2 bussen verspreid is.
 Als alles vlot verloopt, is er vóór de aanvang van de voorstelling voldoende tijd om de
picknick te verbruiken. Bij goed weer buiten, bij minder goed weer in de foyer. Er wordt
niet op de bus gegeten noch gedronken. Jassen, rugzakken … mogen de theaterruimte niet
binnen. We laten ons gerei op de bus achter, met uitzondering van de portefeuille.
 De voorstelling begint om 14.00 uur en duurt tot 15.45 uur. Er is geen pauze. Tijdens de
voorstelling mag je de tribunes zonder toelating niet verlaten. Je schakelt je gsm uit.
 Na de voorstelling kan je nog even naar het toilet gaan. We verzamelen stipt om 16 uur aan
de bus. De aankomst in Tielt is voorzien rond 18 uur.
 De prijs van de voorstelling bedraagt € 26 (ticket: €15 en vervoer: €11). Het bedrag wordt
op de rekening van oktober geplaatst.
 Misschien ga je met familie naar de voorstelling kijken en wens je niet nog eens te gaan.
In dit geval verwachten we dat je een bewijs van de aangekochte kaarten vóór
donderdag 04 oktober aan het onthaal voorlegt.
Beste leerlingen, het verhaal ’40-’45 herinnert ons aan wat we nooit mogen vergeten. We hopen
dat je geniet van dit ‘Topevenement’ met veel bekende acteurs en meeslepende muziek!
De directie en de begeleidende leerkrachten

