Westmalle, 5 november 2018

Betreft:

toneelvoorstelling Heilig Hart voor de leerlingen van 6 SO
op woensdag 7 en donderdag 8 november 2018

Geachte ouders
Beste leerling

In het kader van het toneelprogramma voor de 6de jaren gaan we op woensdag 7 en donderdag
8 november in het CC van Berchem kijken naar de voorstelling Heilig Hart van Compagnie Cecilia.
Heilig Hart vertelt het grappig en tegelijk pakkend verhaal van twee vrouwen en twee mannen die hun
weg zoeken op de kronkelende autostrade van het leven. Daarbij crashen ze meer dan ze willen.
Midden in de grillen van hevige verleiding en bijna opgebrand, zitten hun verslaafde zielen en lijven
vol moed maar ook wanhoop. Ontwapenend eerlijk en vol kleurrijke panache toveren Robrecht
Vanden Thoren, Gilles De Schryver, Anemone Valcke en Linde Carrijn één grote serenade en
smeekbede naar redding tevoorschijn. Ja, liefde kan sneller verloren gaan dan we willen, maar moet
alstublieft absoluut ook terugkeren. Welkom op de roetsjbaan van Heilig Hart. Herkenbaar,
lachwekkend en heerlijk meeslepend.
De grootmeester van het alledaagse melodrama Arne Sierens gaat weer voor een schaamteloos maar
erg ontroerend verhaal over een bende banale mensen. Heilig Hart is na Poepsimpel en Zingarate het
derde deel van Sierens drieluik over Liefde in de knoop en hoe je dat kan ontknopen.
Om organisatorische redenen, wonen we deze voorstelling bij in 2 groepen:
• op woensdag 7 november: 6 ECMTa, 6 ECMTb, 6 ECWI, 6 GRLA, 6 GRWI, 6 HUWE, 6 LAMT,
6 LAWE, 6 LAWIb en 6 MTWE;
• op donderdag 8 november: 6 LAWIa, 6 WEWIa en 6 WEWIb.
De voorstelling begint om 20.00 uur en duurt tot omstreeks 21.20 uur (vertrek in Berchem). 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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