Aan de leerlingen van mavo, mavo/havo, havo en atheneum klas 3

Woest
‘Woest’ is de veelbelovende titel van het festival waar jullie naartoe gaan op

MAANDAG 30 mei 2022
Waarom
In het kader van het Meander Cultuurtraject vinden we het belangrijk dat onze leerlingen
deelnemen aan initiatieven van culturele aanbieders in de stad Zwolle.
In samenwerking met de Stadkamer hebben we het cultuureducatiefestival WOEST voor jullie
uitgekozen.
De wereld gaat weer open! Geniet van de goede vibes op WOEST! Van Freerunning tot
graffiti, van fotografie tot slagwerk, van straattaal tot storytelling. ‘Herstel’ is in 2022 het
thema van WOEST. Na twee jaar van quarantaines, zelftesten, online les en culturele
droogstand krijgen scholieren uit Zwolle en omgeving de kans om de bruisende wereld van
WOEST in te stappen en zich uit te leven in fysieke, culturele en kunstzinnige activiteiten.
Het is belangrijk om mee te maken wat een festival met je doet en ook om te ervaren dat er
overal mensen zijn die mooie dingen maken en laten zien of horen. Jij laat deze dag hopelijk
ook het beste van jezelf zien! Natuurlijk maak je kennis met anderen en beleef je plezier aan
elkaars talenten.

Wat
Tijdens jouw bezoek aan WOEST bekijk je eerst een muziektheaterperformance en daarna
doe je mee aan twee zelfgekozen workshops en dit allemaal in een gezellige festivalsfeer. Er is
dan ook nog ruimte om op het festivalterrein om je heen te kijken en te genieten van alles
wat er zoal te doen is.
Het programma ziet er als volgt uit:
1e tm 4e lesuur gewoon les!
12.15 uur aanwezig zijn
12.30 uur opening
13.00-13.30 uur voorstelling
13.45-14.45 uur workshopronde 1
14.45-15.00 uur pauze
15.00-16.00 uur workshopronde 2

Aanmelden via Magister bij activiteiten
Vanaf woensdag 18 mei 18.00 uur tot en met vrijdag 20 mei 12.00 uur kun je via Magister je
keuzeprogramma aangeven. Verderop in de brief staat de groepsindeling uitgewerkt. In

Magister kun je 1 x een keuze voor een groep aangeven. Bij elke groep horen standaard twee
workshoprondes. Als je je niet inschrijft, word je door de organisatie ingedeeld.

Wanneer & Waar?
Op maandag 30 mei is het zover. Om 12.15 uur word je verwacht in het Ter Pelkwijkpark.
Je fiets dus na het 4e lesuur van school naar de binnenstad. Je parkeert je fiets bij het Thomas
a Kempis College en dan meld je je op het festivalterrein. In de mail die je in de week voor het
festival nog van mij krijgt vind je ook een plattegrond van het festival.
Op het programmaoverzicht zie je dat we om 12.30 uur beginnen met de centrale opening
van het festival. Om 13.00 uur start de voorstelling die jullie als eerste bezoeken.
De workshops beginnen om 13.45 uur. Na de eerste ronde is er een pauze, dan kun je
helemaal zelf bepalen waar je wilt kijken of waar je aan wilt meedoen. Je blijft wel op het
festivalterrein. De tweede ronde workshops volgt om 15.00 uur en om 16.00 uur is het
programma afgelopen.
Je meldt je na afloop van de tweede workshop af bij de begeleidende docent en dan mag je
naar huis.
Belangrijk:
Schrijf je vóór vrijdag 20 mei 12.00 uur in via Magister
Meld je op maandag 30 mei bij elke workshop aan en ook weer af
Zorg dat je die dag op de fiets naar school komt.

Nog belangrijker: Heel veel plezier!!

Heb je nog vragen?
Loop dan even binnen op Noord 27
Vriendelijke groet,
mevr. Visscher
Cultuurcoördinator
Ps. Laat deze brief ook aan je ouders of verzorgers lezen, zodat ook zij weten waar je bent en
wat je allemaal gaat doen op maandag 30 mei.

Hieronder volgt de informatie over de 15 verschillende groepen waar je uit kan kiezen. Elke
groep heeft 2 workshops in een bepaalde volgorde. Sommige groepen hebben dezelfde
inhoud maar een andere volgorde. Let dus goed op wat jouw nummer is!
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Playground met menselijk
kanon!
Dans-Freestyle
Freerunning
Stage-combat
Escape doolhof
Wall of positivity
Symbiotic Art
De nieuwe taal van de stad
Vuilniszakken Fashion
Verzin je held

Verzin je held

Cycle-up!
Rap
Playground (2) met menselijjk
kanon
Special Effect grime
Graffiti & Storytelling: Forever
21

Bijlage: lijst met uitleg van alle workshops

Vuilniszakken- Fashion
Symbiotic-Art
Wall of positivity
Rap
Stage Combat
Freerunning
Cycle-up!
Dans Freestyle
Playground met menselijk
kanon
De nieuwe taal van de stad
Escape doolhof
Graffiti & Storytelling: Forever
21
Playground (2) met menselijk
kanon
Special Effect grime

