Zwolle, 14 maart 2022

Betreft: theatervoorstelling voor alle leerlingen van klas 2

Beste leerlingen uit klas 2,

Het Meander College vindt 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. Daarnaast bezoeken alle leerlingen op onze school per leerjaar
ten minste één theatervoorstelling.
Dit jaar is voor jullie

‘OORLOGSWINTER’
van

Theatergroep De Jonge Honden

op woensdag 30 maart gereserveerd. De Zwolse theatergroep De Jonge Honden brengt op een
toegankelijke manier het publiek met theater in aanraking met verhalen die te maken hebben met
onze geschiedenis of een bepaalde locatie.
Oorlogswinter van Jan Terlouw is Nederlands bekendste jeugdboek over de Tweede Wereldoorlog en
bestaat in 2022 precies vijftig jaar. Theatergroep De Jonge Honden bewerkte het boek tot een
spannende familievoorstelling over vriendschap, vertrouwen en volwassen worden in een oorlog.
Niets is wat het lijkt, niemand is te vertrouwen en nergens ben je écht veilig.
Als de Duitsers in 1940 Nederland binnentrekken, heeft Michiel van Beusekom eerst nog het gevoel
dat hij in een spannend jeugdboek beland is. Maar al gauw wordt hem duidelijk dat oorlog niet iets is
om je op te verheugen. In de laatste oorlogswinter (die van 1945) raakt Michiel betrokken bij het
verzorgen van een Engelse piloot, die in de bossen achter zijn huis is neergestort. Michiel probeert de
lange winter zo goed mogelijk door te komen, maar komt steeds meer alleen te staan. Zijn vader
wordt opgepakt en zijn zus praat haar mond voorbij. Wie kan Michiel eigenlijk nog wel vertrouwen?
In de lessen Nederlands is er vooraf aan de voorstelling aandacht voor het boek om de leerlingen al
een beetje voor te bereiden en in lessen geschiedenis of drama vindt een nabespreking plaats.
Deze voorstelling wordt betaald vanuit de vrijwillige ouderbijdrage (culturele activiteiten).
Mocht je om onoverkomelijke redenen niet kunnen, vraag dan aan je ouders om contact op te nemen
met jouw teamleider.

Programma woensdag 30 maart
Je hebt les volgens het rooster tot en met het 4e lesuur. Dan heb je pauze en dan kun je het 5e lesuur
gebruiken om op de fiets te vertrekken naar Schouwburg Odeon in de binnenstad aan de Blijmarkt 25.
1e tm 4e lesuur gewoon les volgens rooster
5e lesuur
fietsen naar theater
13.10 uur
aanwezig in theater
13.30 uur
start voorstelling
15.00 uur
einde voorstelling
15.05 uur
spullen pakken uit garderobe en vrij!
Indeling van de begeleiders per klas
Zoek jullie begeleider op zodra je in het theater bent, zodat hij/zij je aanwezigheid kan noteren, want
dit is een verplichte schoolactiviteit.
MM21
MM22
MM23
MMH21
MMH22
MH21
MH22
MH23
MA21
MA22

G. Ploegmakers
J. Huurman
J. Dekker
J.A. Slurink
M. van Loenen
W. Krikke
M. Bakker
C. Vis
R. Beishuizen
T. Koelink

Let op:
•
•
•
•
•

Kom op de fiets want je hebt vervoer nodig naar de binnenstad van Zwolle
Je zit bij je eigen klas en jullie begeleidende docent
Je tas mag niet mee in de zaal, dus die laat je achter in de garderobe
Je telefoon staat uit
Je mag niet eten en of drinken of praten tijdens de voorstelling

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

Met vriendelijke groet, namens alle begeleiders,
dhr. H. Hamberg (teamleider mavo)
dhr. G. Kuper (teamleider havo)
dhr. R. Doornekamp (teamleider atheneum)

