
 

 

 
Zwolle, 10 mei 2019 
 
 
Betreft: theatervoorstelling voor alle leerlingen van klas 2 
 
 
 
Beste leerlingen uit klas 2, 
 
 
 
Op het Meander College vinden we het belangrijk dat alle leerlingen van onze school kennis 
maken met diverse uitingen van kunst en cultuur. We hebben daarvoor het Meander 
Cultuurtraject opgezet. Het Meander Cultuurtraject omvat activiteitendagen, die gericht zijn 
op kunst- en cultuureducatie, voor de leerlingen van klas 1 tot en met klas 3. Verder kunnen 
we door middel van de vrijwillige ouderbijdrage ervoor zorgen dat alle leerlingen op onze 
school per leerjaar ten minste één theatervoorstelling bezoeken. 
 

Dit jaar is voor jullie  UNIEK THEATER SPEKTAKEL 

‘ROBOT’ 
van  THEATERGEZELSCHAP VIS À VIS 

 
 

op woensdag 29 mei gereserveerd. Vis à Vis is een theatergezelschap, met een 

vaste vestiging bij het Almeerderstrand, dat in staat is een uniek theater spektakel neer te 
zetten. Luchtige comedy, verbluffend spektakel en vernuftige verhaallijnen. 
 
De voorstelling ROBOT is een ontroerende sciencefiction comedy en speelt zich af in de 
nabije toekomst. Een tijd waarin de cybermens misschien wel je beste vriend is. 

Bied maar eens weerstand tegen de komst van kunstmatige intelligentie, als iedereen 
robots vanzelfsprekend vindt. Sterker nog, de aanschaf wordt van bovenaf verplicht gesteld. 
Maar Betty en Aad, een warm stel uit ‘de oude tijd’, houden dapper stand; ze hebben genoeg 
aan elkaar. Denken ze. Met humor, liefde en inventiviteit verzetten ze zich tegen de aankoop 
van een zorgrobot. Maar dan komt Shiny langs. Deze cyberbuur blijkt verrassend 
sympathiek. Voor Betty althans. Aad’s wereld staat op instorten. 

Deze voorstelling wordt in de buitenlucht gespeeld. De tribune voor het publiek is overdekt. 
 
Je ouders/verzorgers hebben in oktober 2018 via de vrijwillige ouderbijdrage al betaald voor 
deze voorstelling. Mocht je om onoverkomelijke redenen niet mee kunnen naar het 
Almeerderstrand, vraag dan aan je ouders om contact op te nemen met jouw teamleider. 
 

 
 



 

 

 

Programma woensdag 29 mei 
     1e  uur les volgens het rooster 
      2e uur les tot en met 9.40 uur en dan je schooltas opbergen in je kluisje 
  9.45 uur  verzamelen op de parkeerplaats voor de school en melden bij je begeleider 

(zie schema op het bord in de gang onder het TV scherm) 
10.00 uur vertrek per touringcar naar Almere Poort 
11.30 uur aankomst & lunch 
12.30 uur start voorstelling 
13.45 uur einde voorstelling 
14.00 uur vertrek per touringcar naar Zwolle 
15.30 uur verwachte aankomst bij school 
 
 

Let op: 
 

- Houd rekening met het weer. Zorg dat je weerafhankelijke kleding draagt. 
- Laat je schooltas met boeken achter in je kluisje op school. 
- Neem een klein tasje mee in de bus met voldoende eten en drinken. Op de locatie 

zijn geen eet- of drankautomaten aanwezig.  
- Er zijn op locatie wel toiletten aanwezig. 
- In geval van nood zijn wij die dag bereikbaar op het mobiele nummer 06 15 22 39 07 

 

We hopen op een leerzame en spectaculaire voorstelling! 
Mocht je nog vragen hebben, loop dan even binnen bij mevrouw Visscher in Noord 27. 

Met vriendelijke groet, namens alle begeleiders, 

mw. S. Visscher (cultuurcoördinator) svisscher@meandercollege.nl                                      
mw.  R. Baars-Soppe (teamleider mavo) 
dhr. G. Kuper (teamleider havo) 
dhr. R. Doornekamp (teamleider atheneum) 
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