Westmalle, 8 januari 2018

Betreft: toneelvoorstelling ‘Desperado’ van Het Toneelhuis voor de leerlingen van 6 SO
op woensdag, donderdag en vrijdag 10, 11 en 12 januari 2018

Geachte ouders
Beste leerling

In het kader van het toneelprogramma voor de 6de jaren gaan we op woensdag 10, donderdag 11 en
vrijdag 12 januari in de Bourlaschouwburg te Antwerpen kijken naar de voorstelling ‘Desperado’
gespeeld door Het Toneelhuis.
Door het groot aantal inschrijvingen dit jaar, 148 leerlingen, werd voor de laatste twee voorstellingen
van het theaterabonnement een andere regeling getroffen dan eerst voorzien was. In concreto werden
onze zesdes over verschillende avonden verspreid en werd er zelfs speciaal voor ons een extra
voorstelling ingelast. De leerlingen werden hier via Smartschool vroeger al van op de hoogte gebracht.
Voor de voorstelling ‘Desperado’ ziet de verdeling er als volgt uit:
- woensdag 10 januari 2018: 6 ECMTa, 6 LAWE, 6 LAWIa, 6 LAWIb, 6 MTWE, 6 MTWI en 6 WEWIb;
- donderdag 11 januari 2018: 6 ECMTb, 6 ECWI, 6 GRLA, 6 HUWE en 6 LAMT;
- vrijdag 12 januari 2018: 6 GRWI en 6 WEWIa.
Vier kerels brengen samen het weekend door in een cowboydorp. In vol ornaat. In het diepst van hun
gedachten zijn het helden van de Far West, in het dagelijkse leven is het heldendom pijnlijk veraf. Van
op hun barkruk analyseren ze de wereld, het werk, de vrouwen (en ja hoor, ook een beetje zichzelf).
Zwartgallige maar onweerstaanbare humor in ‘Desperado’ op tekst van het Nederlandse duo Kas & de
Wolf, in een regie van Bart Meuleman. De vier pistoleros van dienst zijn Tom Dewispelaere, Kevin
Janssens, Johan Van Assche en Peter Van den Begin.
Bart Meuleman: “Vier mannen, vier sukkels. Het beeld dat van mannen geschetst wordt in Desperado
is niet fraai. En daarom is het zo geestig. Afgrondhumor.”
De voorstelling begint om 20.00 uur en duurt tot omstreeks 21.15 uur (vertrek in Antwerpen). De uren
per opstapplaats worden een dag op voorhand ad valvas bekendgemaakt.
Voor een goede gang van zaken willen wij erop aandringen dat de leerlingen minimum 5 à 10 minuten
vóór het afgesproken uur aan hun opstapplaats aanwezig zijn. Er wordt niet gewisseld van halte. Er
wordt niet gegeten, gedronken of gerookt op de bus of tijdens de voorstelling. Schoolkledij is verplicht.
We zijn ervan overtuigd dat het een aangenaam avondje cultuur zal worden.
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