Beste leerlingen
Beste leerkrachten
Beste ouders

We zijn als school bijzonder blij jullie te kunnen meedelen dat er voor het schooljaar 2017-2018 weer een
toneelproductie gepland staat.
Op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 februari 2018 zullen er hopelijk weer een grote groep leerlingen,
leerkrachten en ouders het podium van de Stadsschouwburg inpalmen.
Ook deze keer is het weer een project waarbij verschillende scholen de handen in elkaar slaan : Basisschool
Broeders Nieuwstraat, Basisschool Broeders Driegaaienstraat, Heilig Hartschool Tereken, Broederschool
Humaniora, Broederschool Handel, Broederschool Stekene en Broederschool Biotechnische (Weverstraat).
De regie is deze keer in handen van Freddy Poeck, een ervaren rot in het vak die zijn sporen reeds op
allerlei creatieve manieren verdiende (acteren, regisseren, stemcoach, verteller,…).
Heb jij zin om mee te spelen in dit toneel? Dat kan.
Heb je eerder al meegespeeld in een toneelproductie? Tof!
Nog nooit eerder op de planken gestaan? Absoluut geen probleem!
De volgende personen komen in aanmerking om mee te spelen :





kinderen die in schooljaar 2017-2018 in het 5de of 6de leerjaar zullen zitten
alle leerlingen van onze middelbare afdelingen
leerkrachten en oud-leerkrachten
ouders

We kozen voor het stuk “Rikske de Vijfde” naar een verhaal van William Shakespeare in een bewerking
van Ignace Cornelissen.
Een troep losgeslagen jongeren moet als therapie meewerken aan een theaterproductie. De keuze valt
op Hendrik V van William Shakespeare, een stuk over oorlog, pesten en macht.
Iedereen wil wel de hoofdrol spelen en in de schijnwerpers staan waardoor er grappige, potsierlijke en
zelfs gênante situaties ontstaan.

Ga je voor een hoofdrol? Of doe je liever alleen mee voor figuratie?
Een klein beetje tekst kan natuurlijk ook.
Durf je alleen of samen met anderen te zingen op het podium?
Grijp dan nu je kans!
Wanneer je zou willen meespelen, zijn volgende zaken goed in het achterhoofd te houden :
 Repetities vinden steeds plaats op woensdagnamiddag en/of zaterdag
 Er wordt ook gerepeteerd in de herfstvakantie
 Er wordt gerepeteerd in de Kerstvakantie op woensdag 3/01/2018, donderdag 4/01/2018 en
vrijdag 5/01/2018. Hou deze dagen dus zeker al vrij in je kalender.
 Je moet beschikbaar zijn tijdens de volledige generale week in de stadsschouwburg (woensdag
31/01/2018, donderdag 1/02/2018, vrijdag2/02/2018 , zaterdag 3/02/2018, zondag 4/02/2018)
De audities waarop iedereen die wil meespelen verwacht wordt, vinden plaats op (je kiest 1 dag uit) :

Auditiedag 1 : zaterdag 22 april 2017 van 10 uur tot 13 uur
Auditiedag 2 : zaterdag 20 mei 2017 van 14 uur tot 17 uur
De audities gaan steeds door op Basisschool Broeders Driegaaien,
Driegaaienstraat 8, Sint-Niklaas
Wat moet je doen/kunnen voor een auditie?
Onze regisseur heeft reeds een 5-tal scènes uit het stuk “Rikske de Vijfde” uitgekozen voor de audities.
Kies 1 scène waarin jij het beste van jezelf naar boven kan halen en verbaas ons allemaal tijdens jouw
auditie. Je mag samen met een vriend/vriendin de auditie doen zodat jullie de tekst in dialoog kunnen
brengen.
Op onderstaande website van het schooltoneel vind je alles terug : teksten, brieven, contactgegevens,
repetitieschema’s,…

https://sites.google.com/view/toneel2018rikske
Heb je zin om je schouders mee onder dit project te zetten? Vul dan snel het inschrijvingsformulier en
bezorg het ons.
Uitkijkend naar jullie enthousiaste medewerking,
Namens het productieteam
Nicole Buys
Productieleiding
Mailen kan naar : bun@broeders.be

Voornaam :

INSCHRIJVING AUDITIES SCHOOLTONEEL 2018
Naam :

Geboortedatum :

School :

Klas :
e-mailadres :
GSM-nummer :
Geef aan wanneer jij naar de audities wenst te komen :

O Auditiedag 1 zaterdag 22 april 2017 van 10 uur tot 13 uur
O Auditiedag 2 zaterdag 20 mei 2017 van 14 uur tot 17 uur
O ik doe mijn auditie alleen
O ik doe mijn auditie samen met ……………………………………………………………….
Adres audities : Basisschool Broeders Driegaaien, Driegaaienstraat 8, Sint-Niklaas
Ik wil in het toneelstuk graag :
O een grote sprekende rol
O een kleinere sprekende rol
O enkel figureren (geen of bijna geen tekst)

Geef je inschrijvingsformulier vóór woensdag 19 april 2017 af aan de volgende
contactpersonen of aan het (centraal) onthaal van je school.
Basisschool Broeders Nieuwstraat : Juf Nicole Buys
Basisschool Broeders Driegaaienstraat : Juf Inge Van Gassen
Heilig Hartschool Tereken : Juf Nathalie Pannier
Broeders Handel, Humaniora, Stekene en Biotechnische : (centraal) onthaal
Voor meer vragen of informatie kan je ook steeds bij de productieleiding terecht op bun@broeders.be

Handtekening ouders (of leerling +18jaar)

Veel succes!

Namens het productieteam
Nicole Buys, productieleiding

