Projectweken
herdenking WOI
SG SN BaO 6-20 oktober 2017
Fiche 8 – THEATER ZUIDERVIS (eigen boeking)
Contactpersoon gastvoorstelling
Theater Zuidervis
Martien Sentjens
Fruithoflaan 86 Bus 11 – 2600 Berchem
theaterzuidervis@skynet.be
Tel.: 0473/12 91 58

Deze voorstelling wordt ook in een gezamenlijk aanbod vanuit de SG aangeboden (zie porfolio fiche 7). Maar :
scholen kunnen deze voorstelling ook naar hun eigen locatie halen. De beschrijving hiertoe vind je hieronder.

Onderwerp/titel
Korte omschrijving
van de voorstelling/evocatie/…
Toneelvoorstelling met originele
liedjes en muziek.

EEN KLEINE OORLOG
Op de achtergrond van het dondergeluid van Dikke Bertha en Lange Max, maken Anke
en Axel ruzie. Hun papa komt afscheid nemen… Zij zullen hem lang moeten missen en
hen wacht een uitputtende tocht. Een vlucht naar Frankrijk… ver weg van de grote
oorlog… Een grote of kleine oorlog. Soms harde realiteit en soms zweven we mee met
de droom Zeppelin, waar er plaats is voor iedereen en waar warmte en een glimlach
vanzelfsprekend zijn. Iedereen die graag mee stapt door het droomdeurtje van Anke
en Axel maakt mee een liefdevolle wereld werkelijkheid.
Maken we mee het verschil want 1917 of 2017 nog steeds zijn er kinderen op de
vlucht

Aard van het initiatief

Binnen activiteit - interactief

Doelgroep
Duur van een sessie

Voor kleuters 5j + onderbouw (1-2-3)
o 45 min…

Locatie

Op verplaatsing

V

ja

(andere zaal, school zelf?)

Vereisten zaal/locatie
indien op verplaatsing

(grootte, podium, kleedruimte,…) speelvlak 7m diep en 8m breed ( max )
Podium noch kleedruimte vereist.

Mogelijkheden voor voorbereiding
of naverwerking in de klas

Verwerkingsmap, liedjesteksten, cd met instrumentale en gezongen versie

Maximum aantal klassen per sessie
(klas = 15 à 25 lln)
Planning

5 klassen

Vraagprijs :
Verplaatsingsvergoeding :

Deze sessies kunnen op volgende dagen gepland worden : oktober ’17:
9, 10, 11, 18, 19, 20 (dus niet op de data van de gezamenlijke boeking – zie fiche 7a)
€ 600
€ inbegrepen
Te storten op volgend rekeningnummer: IBAN BE50 0688 9754 0118
t.a.v. Theater Zuidervis

Scholengemeenschap Sint – Nicolaas BasisOnderwijs
Collegestraat 31, 9100 St-Niklaas
03/ 780 71 95 of 0479/50 34 27
Johan.vercauteren@sgsnbao.be
www.sgsnbao.be

