Zwolle, 27 oktober 2020

Betreft: voorstelling Podium Theater klas 1 en 2

Beste ouder/verzorger,
Wat zijn we blij dat de leerlingen van Podium Theater klas 1 en 2 enthousiast hebben kunnen
beginnen met de lessen Podium Theater. Dit jaar is er gekozen om te werken met het verhaal van de
wereldberoemde musicalfilm: 'West Side Story'.
De Jets en de Sharks zijn twee rivaliserende jeugdbendes uit New York, met elk een andere etnische
achtergrond. Tony behoorde ooit tot de Jets, terwijl Maria het zusje is van Sharks leider Bernardo.
Ondanks de rivaliteit tussen de twee bendes worden Tony en Maria verliefd op elkaar.
Deze brief is bedoeld om u ruim van tevoren op de hoogte te brengen van een aantal belangrijke
momenten. Uw zoon of dochter dient daarbij verplicht aanwezig te zijn. Wij verzoeken u deze data vrij
te houden.
Op woensdag 27 januari 2021 van 15.00- 20.00u tijdens het Open Huis is het de bedoeling dat er een
fragment uit de voorstelling wordt opgevoerd. U kunt dan alvast van een sneak preview genieten.
Op vrijdag 25 juni 2021 zal de eigen gemaakte theatervoorstelling van West Side Story op het Meander
College worden opgevoerd. Uiteraard zal er rekening gehouden worden met de actuele Coronamaatregelingen. U bent van harte uitgenodigd om de voorstelling in de school bij te wonen.
Daarnaast zullen we in januari of februari een bezoek brengen aan de Pathé-bioscoop.
Daar gaan we de nieuwe release van West Side Story bekijken van de beroemde filmregisseur Steven
Spielberg. Zodra we duidelijkheid hebben over de datum, ontvangt u van ons de precieze informatie.

Mochten er vragen en/of opmerkingen zijn, dan verzoeken wij u deze te mailen naar een van de
onderstaande adressen.
Wij verheugen ons op deze mooie momenten (en hopen van harte dat ze doorgaan zoals wij gepland
hebben) en hopen u daarbij te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,
Sandra Bonthuis en Remy van Tilburg - docenten Podium Theater
sbonthuis@meandercollege.nl
rtilburg@meandercollege.nl

