Westmalle, 21 september 2018

Betreft: wijziging toneelprogramma 4 HW

Geachte ouders
Beste leerling

Onlangs kreeg u van ons een schrijven over de toneelprogrammatie voor 4 SO. Tot onze grote vreugde
ging een groot aantal enthousiaste leerlingen in op dit aanbod. Maar liefst 178 van onze 200 leerlingen
gingen op het aanbod in. De keerzijde van de medaille is echter dat er voor de eerste voorstelling, op
25 oktober, te weinig tickets beschikbaar zijn. Wij zijn immers verplicht deze tickets al in juni te
bestellen en het hoge aantal inschrijvingen overtreft echt onze stoutste verwachtingen.
Wij hebben daarom besloten voor één klas, 4 HW, het toneelprogramma te wijzigen. Zij gaan op
woensdag 20 maart naar een andere voorstelling in hetpaleis (Antwerpen). Zij sluiten aan bij de
leerlingen van 5 SO die dan gaan kijken naar Wat is de wat?
Wat is de Wat is het razend spannende verhaal van Valentino Achak Deng, een jonge Soedanees die
van de ene op de andere dag zijn thuisland moet ontvluchten. Een burgeroorlog breekt aan en
Valentino begint samen met honderden andere ‘lost boys’ aan een eindeloze tocht van 1.500 km,
op zoek naar een veilig onderkomen. De weg is bezaaid met landmijnen, hongerige leeuwen,
vijandige milities en de jongen wordt van de ene in de andere onwerkelijke situatie gekatapulteerd.
Dave Eggers schreef met What is the What de ontroerende biografie van Valentino neer. Simon De
Vos zet dit literaire meesterwerk op de planken. Gorges Ocloo speelt. Mauro Pawlowski maakt live
muziek.
Na zijn Shakespeare-adaptaties voor hetpaleis, kiest De Vos opnieuw voor grote emoties,
maatschappelijke betrokkenheid en een kritische blik op de actualiteit, voor jongeren van nu.
Wij hopen dat de leerlingen ook van deze voorstelling volop zullen genieten.
Voor de tweede voorstelling (op 28 februari) hebben we voldoende tickets kunnen bemachtigen en
die wijzigt dus niet.
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