HERMAN RICOUR

Odysseus
«Odysseus, the man from the horse» vertelt de legende van de Griekse held,
naar het epos van Homeros. Een verhaal over moed en eer, over helden,
over verlangen naar. Jeugdheater Ondersteboven speelt dit stuk voor leerlingen tweede
en derde graad secundair onderwijs, van 6 tot 10 februari in Museumtheater Sint-Niklaas
en vanaf oktober 2006 als reizende schoolvoorstelling.
Jeugdtheater Ondersteboven - glenn@jto.be - tel. 0477 93 35 92 (na 19 u.)
Op woensdag 8 februari (20 u.) kunnen 50 leraren (met collega of partner) gratis
de voorstelling bijwonen. Mail zo snel mogelijk naar glenn@jto.be - 50 leraren krijgen een
duo-ticket toegestuurd

On the t-road
Ben je zot van theater en heb je zin in multimedia? «On the t-road» is een theaterproject
dat 150 jongeren tussen 15 en 18 jaar zelfstandig een theaterproductie laat realiseren,
mét daarbij veel aandacht voor het multimediale. Opendoek West-Vlaanderen zoekt voor
dit project gemotiveerde twintigers als coach. Sterke voeling met theater en interesse
in multimedia zijn onmisbaar. Je krijgt een gratis opleiding rond de methodieken «Self
made» en «Gnarp» (multimediale input). In het najaar begeleid je dan een groep van
maximum 15 jongeren die in 15 sessies een korte productie creëren.

Mozart als jeune premier
Kroop je al eens in een operakostuum? Op zaterdag 4 en zondag 5 februari zwaait De
Munt open voor jongeren tot 28 jaar. Op het festival «Take a Note» in de Brusselse
Muntschouwburg maken jongeren decorattributen en ontsluieren ze alle geheimen van
de special effects. Tijdens het «choeur moderne» laten ze de noten van bekende operaaria’s uit hun longen ontsnappen. Dichten ze zichzelf geen toonvastheid toe? Dan zijn
danspassen op het «Bal Moderne» al even gewaardeerd. Mozart vult het programma.
Er is een spel rond deze componist, er is de film, er is een quiz, er zijn opvoeringen
van «Cosi fan tutte» en «Il Re pastore». Op maandag 6 februari zijn technische en
beroepsscholen extra welkom in De Munt. Dan spreken leerlingen elektriciteit met de
elektriciens van De Munt, leerlingen kleding met de kostuumontwerpers, leerlingen
hout met de decorbouwers… Op maandag 6 en dinsdag 7 februari staan de typische
operaberoepen zoals tenoren jou te woord. Je kan met je klas nog aansluiten. Meer
info bij Isabelle Van Hoonacker op tel. 02 229 13 72. Wil je weten of dit iets is voor je
leerlingen? Dan kom je dit jaar alleen (max. 20 inschrijvingen). Volgend jaar kan het
dan met de hele klas. Geef Isabelle een seintje!

Het gratis opleidingsweekend vindt plaats van 28 tot 30 april in Brugge; op 15 en 16 september
is er een terugkomweekend.
www.on-the-t-road.be - westvlaanderen@opendoek-vzw.be - Daniël Verguchten tel. 056 51 59 18

Uit zijn eigen ervaringen in het Indische
weeshuis Saranalaya distilleerde leerkracht
Geert De Vuyst een lessenpakket met bijhorende video/dvd, voor leerlingen vanaf het
vierde jaar lager onderwijs. Het lessenpakket
geeft o.a. informatie over kinderarbeid in Indië
en het dagelijks leven in een weeshuis. Je volgt
het leven van Vinoth, één van de weeskinderen
in het kindertehuis Saranalaya nabij Chennai
in India. Daar woonden in juli 2005 36 straatkinderen. Je krijgt bij het leerlingengedeelte
een handleiding en een video/dvd met vijf
filmpjes. Je kan minstens vijf lesuren werken
met dit pakket. Meer info over het weeshuis
vind je op www.carevzw.be.
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Saranalaya

Meer info en het hele programma op www.demunt.be - de operavoorstellingen kosten voor jongeren tot 28 jaar 8, 16 of 24 euro - +28-jarigen betalen het gewone tarief - de nevenactiviteiten
zijn voor iedereen gratis.
Reserveren via www.demunt.be of tel. 070 23 39 39

Examinatoren gezocht
Gezocht: voor de 3de afdeling (einddiploma BSO/TSO/KSO): examinatoren Nederlands,
Duits, Engels, Frans, Spaans, Psychologie, Handelsvakken, Biologie, Scheikunde,
Aardrijkskunde, Wiskunde, Toerisme, Fotografie, Plastische Opvoeding, Houtbewerking,
Bouw en Haartooi. Ook leraren TBS of leraren die minder dan vier jaar gepensioneerd
zijn komen in aanmerking. Elk schooljaar zijn er twee zittijden (april-mei en oktobernovember). Je kan (in overleg met je school) een volledige examenperiode of slechts
enkele dagen meedoen (afhankelijk ook van het vak en het aantal inschrijvingen). De
examens vinden plaats in KTA/CVO Anderlecht.

Het pakket is een initiatief van vzw CARE. Het kost 2 euro per leerling (minstens 20 pakketten; de
leerkracht krijgt het pakket plus handleiding plus video/dvd er gratis bij).
www.carevzw.be - geert.devuyst@scarlet.be - tel. 02 425 16 75

Dans op school
«Hedendaagse dansers in opleiding 2» is een energieke dansvoorstelling (75 min.)
door leerlingen van dé Kunsthumaniora (Antwerpen). In de voorstelling confronteren
de dansers klassieke muziek met hedendaagse en elektronische muziek.

Meer info via annemarie.vandenbussche@ond.vlaanderen.be - tel. 02 528 09 36

Eet meer boek/koek
DÉ KUNSTHUMANIORA

«Eet meer boek/koek» is een nieuwe
vertelvoorstelling over boeken,
koeken en familie, over kinderen en
grootouders, met mooie verhalen en
hilarische interactieve momenten. Ook
nieuw is «De boze heks in muzische
vorm», waarbij de verhalen over de boze
heks je leerlingen betoveren. Auteur/actrice Els de Smet bespreekt, speelt en verwerkt met
je leerlingen de personages én hun onderlinge relaties. De bijhorende tekeningen gebruikt
ze om met je leerlingen in boeken op zoek te gaan naar het bijpassende verhaal.
Leuk als je iets wil organiseren rond de jeugdboekenweek? Je hoeft er zelfs geen lokaal voor
vrij te hebben, want «De Luisterlezer» komt met de speciale «Luisterlezerbus» naar je school.
Daarin kan een volledige klas (tot 25 leerlingen) zonder problemen aan de slag.
Alle info (ook over andere programma’s) op www.luisterlezer.be - selle@luisterlezer.be tel. 016 25 85 93
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Je kan de voorstelling (met kostuums, muziek, belichting, projecties enz.) reserveren tussen
13 en 31 maart 2006 in een theater naar keuze in je regio. Op 28 april kan je ze bekijken in Lier
(Internationale Dag van de Dans). Je betaalt 4 euro per leerling (plus reiskosten).
www.khdans.be - www.kunsthumaniora.be - info@terpsichore.be - tel. 0486 96 07 06

