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Fiche 6 : THEATHER ZAZOE
Contactpersoon gastvoorstelling
Meer info hierbij en op www.theaterzazoe.be
Deborah Cerrens
0477/839.178
zazoemuziektheater@gmail.com

Onderwerp/titel
Korte omschrijving
van de voorstelling/evocatie/…

Aard van het initiatief
Doelgroep
Duur van een sessie
Op verplaatsing
(andere zaal, school zelf?)

DE OVERSTEEK
http://www.theaterzazoe.be/oversteek.html

De oversteek vertelt het verhaal van de Vlaamse jongen Alois, die in 1910 als
vlasarbeider langs de boorden van de rivier de Leie werkt. Op zoek naar meer
geluk wijkt
hij in 1913 uit naar Amerika.
In New York vindt hij eerst moeilijk zijn weg als arbeider in een textielfabriek,
maar later krijgt hij een leuke baan als chauffeur. Hij wordt verliefd op het
Duitse meisje Lore.
Als in 1914 in Europa de oorlog uitbreekt, krijgt hij onheilspellende berichten
van zijn familie.
Hij moet kiezen tussen zijn familie in Vlaanderen en zijn Duitse liefje in New
York.
Zo wordt De oversteek ook het verhaal van één der grootste gruwelen uit de
wereldgeschiedenis:
de Eerste Wereldoorlog.
Alois zal ondervinden dat de grote idealen van zijn tijd een donkere zijde
hebben.
Een verhaal over moed, liefde, en verloren illusies voor jong en oud vanaf 10
jaar.
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3e graag lager

/
Kom binnen in ons piepkleine theater.
Zazoe heeft geen podium, geen gordijnen en spots!
Wij maken theater ...overal waar er mensen zijn.
In een klaslokaal, bibliotheek, café of living, ...
het is ons om het even.
Geen technische fiche of lichtplan!
Ga rustig zitten, de voorstelling gaat beginnen!
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Mogelijkheden voor voorbereiding
of naverwerking in de klas

Mediacoach dennis Baert maakte i.s.m. Koen D'haene een interactieve weblog
rond de voorstelling De oversteek. In deze blog kunnen kinderen, al dan niet in
klasverband, gedachten uitwisselen over boek en voorstelling. De blog wil
kinderen uitdagen om dieper in te gaan op de thema's die in
boek en voorstelling aan bod komen. Dit pilootproject startte in de lagere
scholen van Nazareth. Mediacoach en schrijver kunnen, indien gewenst, ook
toekomstige voorstellingen interactief begeleiden.
Blogspot van De Oversteek

Maximum aantal klassen per sessie
(klas = 15 à 25 lln)
Vraagprijs :
Verplaatsingsvergoeding :

1 klas
Afkoopprijs af te spreken.
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