



Welke hulp kunnen we gebruiken voor onze projectweken?
Luik B
OP ANDERE LOCATIES IN SINT-NIKLAAS
4. Toneelvoorstelling ‘een kleine oorlog’
Wij kochten dit toneelstuk voor de jongste leerlingen uit bij toneelgezelschap Zuidervis.
Wij programmeerden hiervan 8 voorstellingen waarop de scholen kunnen intekenen :
zaal
dag
Voorstelling*
De Klavers, Belsele
Donderdag 12 oktober 2017
9u30
13.30u
Vrijdag 13 oktober 2017
9u30
13.30u
Zaal Antigone, OLVP Plezantstr
Maandag 16 oktober 2017
9u30
13.30u
Dinsdag 17 oktober 2017
9u30
13.30u
* Telkens ong. plaats voor 150 lln.

Waarbij kan u ons helpen?
 Wij zoeken voor elke voormiddag (twee voorstellingen) een zaalwachter. Iemand die
instaat voor de goede gang van zaken en die klaar staat voor noodgevallen. Je bent dan
ook in dat geval het aanspreekpunt voor de bezoekende klassen.
Wat verwachten wij van u?
 Op de door u gekozen dagen bent u een uurtje van tevoren aanwezig in de zaal.
 U begeleidt de klassen naar de plaatsen die zij kunnen innemen.
o U krijgt hiervan op voorhand een overzicht in handen.
 Na afloop opent u de deuren en zorgt u –samen met de aanwezige leerkrachten- voor een
goede terugkeer van de leerlingen.
 U helpt om de zaal terug in orde te zetten voor de volgende voorstelling.

5. Tentoonstelling De Doodendraad
In de art-deco-schoolkerk van de Broederschool Nieuwstraat wordt een reizende tentoonstelling van
de provincie Oost-Vlaanderen geplaatst.
 De stedelijke bibliotheek van Sint-Niklaas ondersteunt deze tentoonstelling.
 De SG maakt een schema op van de klassen die deze tentoonstelling willen bezoeken.
Waarbij kan u ons helpen?
 Wij zijn op zoek naar collega’s die zich deze tentoonstelling eigen willen maken en die de
groepen die deze tentoonstelling bezoeken, willen rondleiden (1u ong).
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Wat verwachten wij van u?
 U neemt op voorhand de teksten van de tentoonstelling door en werkt zich in in het
onderwerp.
 U helpt op maandagvoormiddag 9 oktober deze tentoonstelling op te stellen. Die
voormiddag wordt ook de inhoud van de tentoonstelling samen overlopen en afgetoetst.
 Daarna begeleidt u, op de door u gekozen momenten, de groepen die deze tentoonstelling
wensen te bezoeken.
 U ruimt desgevallend op zodat het daaropvolgende bezoek ongehinderd kan plaatsvinden.
6. Dilemmaspel in de stad
De stad Sint-Niklaas werkte een actief dilemmaspel uit waarbij personages van Sint-Niklaas, die een
rol speelden tijdens de eerste wereldoorlog, de kinderen van de klas meenemen naar enkele plekken
in Sint-Niklaas die ook tijdens deze Groote Oorlog een rol speelden. Op deze markante plekken
wordt aan de kinderen een dilemma voorgelegd waarmee het hoofdpersonage in die tijd ook
geconfronteerd werd.
 Dit spel is voor één klas bedoeld.
 Voor kinderen 5e-6e lj
 Locaties op wandelafstand van de markt.
 Duur : 180 min
 De leerkrachten nemen zelf hun klas mee naar de verschillende locaties, waar ze een ‘life’
ontmoeting hebben met de personages en het dilemma voorgeschoteld krijgen.
 De scholengemeenschap coördineert de aanvragen en groepeert ze om zo veel mogelijk
klassen op zo weinig mogelijk tijd te ontvangen.
Waarbij kan u ons helpen?
 Wij zoeken een vijftal ‘acteurs’ die deze personages gedurende (maximaal) een viertal
dagen, op aanvraag van de scholen (maar gebundeld) willen ten tonele brengen.
o Het gaat over drie vrouwen en twee mannen.
Wat verwachten wij van u?
 U neemt de achtergrondinformatie, die u ter hand wordt gesteld, op voorhand door.
 Samen met de andere acteurs verwachten wij u op een briefing. Moment nog af te spreken.
 Er wordt ook een repetitiemoment afgesproken waarbij iedereen zijn eigen rol eens ten
tonele kan brengen en zodat het geheel op elkaar kan afgestemd worden.
 Daarna brengt u het personage ten tonele op de locatie van uw personage, tijdens de
dilemmawandelingen. Dit zal meerdere keren tijdens een voor-of namiddag zijn, afhankelijk
van het aantal aanvragen dat we binnenkrijgen.

U merkt het, een ambitieus plan, dat maar kan slagen dank zij uw hulp.
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