Beste leerkracht,
In deze brief vind je alle informatie over de voorstelling die je binnenkort met
jouw klas bezoekt in het kader van het CultuurMenu.
Voorstelling:
Gezelschap:
Theater:
Adres:
Duur:

Ik ben Vincent en ik ben niet bang
Rob Vriens en Enne Koens
De Krocht
Grote Krocht 41
60 minuten

Datum
23 augustus 2021

De Voorstelling:
Vincent weet alles over overleven in de natuur, maar in zijn klas vindt hij
overleven een stuk moeilijker. Hij wordt gepest. Het is nog 7 dagen tot het
schoolkamp. In zijn
survivalblik heeft hij alles verzameld wat je nodig hebt om welke ramp dan
ook te overleven. Toch is hij bang.

Betreft
Informatie voorstelling
Ik ben Vincent en ik
ben niet bang

Dan komt er een nieuw meisje in
de klas: Jasmijn. Iedereen noemt
haar de Jas. Zij is supercool en wil
vrienden worden met Vincent. Nu
wordt alles anders, althans
dat hoopt Vincent. Maar het
tegendeel is het geval. Iedereen
houdt van de Jas, en hoe meer
aandacht ze aan Vincent geeft,
hoe meer hij daar voor gestraft
wordt.
Op kamp loopt alles uit de hand. Vincent vlucht de natuur in. Nu komt het
echt aan op overleven.
Workshop
In de week voor de voorstelling komt Enne Koens, de schrijfster van de
voorstelling, een schrijfles geven in de klas.
Onderstaand tref je het rooster:
School

Datum

Tijd

Groep

Mariaschool

Ma 27 sep 2021

Hannie Schaftschool

Ma 27 sep 2021

De Duinroos

Di 28 sep 2021

Nicolaasschool
De School

Di 28 sep 2021
Di 28 sep 2021

10.00 – 10.50 uur
11.00 – 11.50 uur
13.00 – 13.50 uur
14.00 – 14.50 uur
8.45 – 9.35 uur
09.45 – 10.35 uur
11.00 – 11.50 uur
13.00 – 13.50 uur

7
8
7
8
7
8
7/8
BB

Evaluatieformulier
Graag horen wij je mening over de voorstelling. Wil je daarvoor ons online
evaluatieformulier invullen? We ontvangen graag een evaluatie per groep. Het
evaluatieformulier vind je via deze link.

Kleine Houtweg 18
2012 CH Haarlem
T 023 553 04 14
ctegussinklo@hart-haarlem.nl
Hart-haarlem.nl

Regels voor theaterbezoek
Een filmpje met uitleg over de theaterregels voor de leerlingen is hier te zien:
Hoe gedraag je je in een theater?
Voor vragen en opmerkingen kan je terecht bij
Charlotte te Gussinklo / Telefoon: 023 - 5530414 / E-mail: ctegussinklo@harthaarlem.nl
We wensen jullie heel veel plezier bij deze voorstelling!
Hartelijke groeten,
Charlotte te Gussinklo & Denise Lukkenaer

