Beste ouders, beste leerlingen

2016-11-07

Op 15 april 2017 vindt een nieuwe editie van Historisch Veurne plaats. Dit jaar organiseert de stad
Veurne opnieuw een heuse theaterwandeling. Het thema is ‘Veurne onder het Spaanse bewind’. We
ontmoeten aartshertog Albrecht en aartshertogin Isabella, de heks Janneken de la Sale, de oprichter
van de Boeteprocessie Jacob Clou en tenslotte het koppel dat gedoemd was omwille van hun
verschillende godsdiensten, Jacoba Marchant en Allanzo de Vallejo.
Jullie zoon werd door de lerares Nederlands gevraagd om hieraan deel te nemen. Samen met enkele
klasgenoten zullen ze rollen in die theaterwandeling vertolken. De regisseur, Sofie Pijlijser, zal de
leerlingen in de thematiek onderwijzen, hen voorbereidende dramatische oefeningen geven, hen leren
acteren en tijdens de voorstellingen het toezicht verzorgen. De lerares Nederlands, Roselien D’haenen,
zal bij dit alles nauw betrokken zijn. Zij zal immers de rol van Jacoba Marchant op zich nemen, samen
met twee soldaten (leerlingen) en acteur Jonas Seldeslachts.
De oefendag met de regisseur voor de soldaten vindt plaats in Oostende op 5 april (adres Steensedijk
495). De andere rollen worden ingeoefend op onze school. De datum hiervan staat nog niet vast. Op 14
april worden de leerlingen ook nog voor de generale repetitie een hele dag op de betreffende locaties
in Veurne verwacht. De regisseur vraagt wel uitdrukkelijk om de hele tweede week van de
paasvakantie nog vrij te houden, mochten er nog repetitiedagen nodig zijn.
Mogen we aan de ouders vragen om de goedkeuring te geven door onderstaand strookje in te vullen
en ondertekend terug af te geven aan de lerares, uiterlijk tegen donderdag 10 november 2016?
Verdere communicatie over de repetities volgt dan via de agenda van de leerlingen en via Smartschool.
Alvast bedankt
Met vriendelijke groeten
Roselien D’haenen

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De ouder(s) van …………………………………………………… uit klas ………………………. geven hierbij de
toestemming om deel te nemen aan Historisch Veurne op 15 april 2017 én op de
voorafgaande repetitiedagen.

Handtekening en datum

