Zwolle, 2 november 2021

Beste leerlingen uit klas 3,
Op het Meander College vinden we het belangrijk dat alle leerlingen op onze school kennismaken 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 er dankzij de vrijwillige ouderbijdrage voor
zorgen dat álle leerlingen op onze school per leerjaar ten minste één theatervoorstelling bezoeken.
woensdag 17, donderdag 18 en vrijdag 19 november
is voor jullie de voorstelling

CRAZY STUPID
van toneelgroep Oostpool georganiseerd. Deze voorstelling vindt plaats op de parkeerplaats buiten de
school en we volgen alles vanuit een lokaal binnen en kijken uit het raam, terwijl we het geluid horen
via koptelefoons. Op deze manier is de voorstelling coronaproof. Het bijwonen van deze voorstelling is
verplicht en gebeurt onder begeleiding van docenten.

Waar gaat de voorstelling over?
Chuck is afgehaakt. Bijdehand en provocerend bespot hij iedereen.
Waarom je bed uitkomen als de wereld toch naar de knoppen gaat?
Uiteindelijk ga je dood. En dan heb je niks aan Duitse woordjes. Chuck
presenteert ons zijn kijk op de wereld in een hilarische, overvolle
podcast. Een vrolijk-cynische demonstratie van de schijnheiligheid en
zinloosheid van het leven. Niemand wordt gespaard, hij breekt alles af.
Tot er niks meer over is. Dan valt hij stil. En kijkt om zich heen.
Op het plein voor de school heeft Chuck een aantal korte, vreemde
ontmoetingen. Rare types, die hij niet serieus kan nemen, geven hem elk
een blik in hun realiteit. Zo sprokkelt Chuck een paar nieuwe gedachten
en wat moed bij elkaar.
Het begin van een antwoord op de vraag ‘Hoe ga je om met de zinloosheid van alles?’
De voorstelling duurt 55 minuten. De voorstelling past dus niet in een regulier lesuur.
De klas verzamelt direct aan het begin van het lesuur buiten het lokaal. Je luistert goed naar de
begeleider bij het lokaal en volgt de aanwijzingen op. Je mobiele telefoon zet je natuurlijk uit.

Lees onderstaand tijdschema heel goed door!
Woensdag 17 nov (Lestijden bovenbouw)
5e lesuur;11.55-12.45 + 5 min pauze = 12.50 uur
MH31 (24ll) in lokaal noord 22 PLOG
MH32 (18ll) ) in lokaal oost 26 JOBA
theater bovenbouw over 2 lokalen verdelen
7e lesuur;14.00-14.50 + 5 min pauze = 14.55 uur
M32 (30 ll) in lokaal noord 22 SCKA
M31 (24 ll) in lokaal oost 26 WILM
Donderdag 18 nov (Lestijden onderbouw)
4e lesuur;11.05-11.55+ 5 min pauze = 12.00 uur
A31 (28ll) in lokaal noord 22 WELJ
H31 (22ll) in lokaal oost 26 ABMM
6e lesuur; 13.10-14.00 + 5 min pauze = 14.05 uur
A32 (31ll) in lokaal noord 22 VELN
H32 (20ll) in lokaal oost 26 WITN

Vrijdag 19 nov (Lestijden onderbouw)
4e lesuur;11.05-11.55+ 5 min pauze = 12.00 uur
H33 (21ll) in lokaal oost 26 KAMC

Heb je nog vragen?
Zoek mij dan even op in Noord 27.
S. Visscher
cultuurcoördinator

