Graag stellen we u “Theater in de

klas: Niet kiezen is verliezen” voor.

Korte inhoud
Elke dag worden we uitgedaagd om keuzes te maken:
Welke kleren doe ik vandaag aan?
Wie nodig ik ook voor mijn verjaardagsfeestje?
Voor het schoolproject 'bakken in de klas’ de bloem kiezen uit...
En wat als de keuzes nog moeilijker worden?
Welke richting kies je bijvoorbeeld in het 1e middelbaar?
Kiezen we zelf of wordt onze keuze beïnvloed door anderen.
En wat als je niet kan kiezen…

Geert komt graag bij jou in de klas om interactief met je leerlingen op zoek te gaan naar de
juiste keuze! Het wordt een boeiende zoektocht!

Na de voorstelling neemt Geert de tijd om samen met de leerlingen op een dynamische en
interactieve manier de voorstelling en meer bepaald het onderwerp “kiezen’ na te
bespreken.
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Onderwerpen van de voorstelling

“Mijn oma zegt ‘kiezen is
verliezen’, maar ik begrijp
dat niet goed.” Elise (10 j.)

“Ik vind dat wij in de winkel
te veel keuze hebben.” Ezra
(11 j.)

•
•
•
•
•
•

Bewustwording en sensibilisering van factoren die een rol spelen in een kiesproces (invloed
van anderen, overaanbod,…)
Durven kiezen en beslissen
Tevredenheid of spijt bij je keuze
Opkomen voor je mening
Zelfvertrouwen
Studiekeuze
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Praktische informatie
Doelgroep: 5de en 6de leerjaar
Lesmap:
• In elke voorstelling wordt er rond een bepaald thema gewerkt. Bij iedere voorstelling
is een lesmap voorzien om de leerlingen voor te bereiden op het theater.
Locatie: mogelijkheden:
1. Jouw klas even omtoveren tot het decor van de voorstelling
2. Of een aparte ruimte in jullie school
3. Of toch liever even uitwaaien met de kinderen naar het wondermooie decor van
Stille Waters: Sint-Amands (pittoreske zaaltje @ ‘t Schipken) www.schipken.be
4. Of de lokale bibliotheek
Duur: 1 lesuur
Prijs:
• Richtprijs is 4 euro per leerling.
• Van meerdere en/of verschillende voorstellingen uit het “Theater Onderweg”-pakket
op dezelfde dag genieten is mogelijk.
• Voor de uitkoopsom gelieve met ons contact op te nemen.
• Minimum 2 voorstellingen bij een afstand van meer dan 20 km vanuit Sint-Amands
(2890)
Vervoer: €0,346 per afgelegde km, binnen een straal van 10 km is dit gratis.
Ik kijk er alvast naar uit!
Twijfelende groetjes!
Geert Scheurweg

Regie:

Master of Science (MSc)

Ingrid De Wael

Theater Onderweg

Theaterwetenschappen

https://theateronderweg.com
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