Datum: 4 oktober 2016
Betreft: Project “Classic Tour” 1e klassen
Plaats: Stadsschouwburg – Leidseplein 26
Tijd: Wo 5 okt 9h30-11h30 klas 1D en 1E
Do 6 okt 9h00-11h00 klas 1A en 1C
Vr 7 okt 9h00-11h00 klas 1B
Aan de ouders/verzorgers van leerlingen van de eerste klassen,
In het kader van het Vossius cultuurtraject doen alle leerlingen van de eerste klassen de
“Classic Tour” op woensdag 5, donderdag 6 of vrijdag 7 oktober.
Met iedere klas gaan 2 docenten mee als begeleiders.
Tijdens deze tour krijgen zij een theatrale en interactieve rondleiding door de
Stadsschouwburg van Amsterdam.
Ze komen op plaatsen waar bezoekers anders niet mogen komen.
Drie acteurs spelen drie solo’s uit de grote Griekse tragedies (Medea, Antigone, Orestes)
De leerlingen komen alles te weten over het ontstaan van het theater, maar ook over
tragedieschrijvers, mythen, helden, schurken, goden, godinnen, tragische en
komische gebeurtenissen.
De kennis die ze opgedaan hebben wordt na de rondleiding getest tijdens de ‘Classic Quiz’.
De Classic Tour is een coproductie van theatergezelschap Aluin, De Pit en de
Stadsschouwburg.
De leerlingen gaan die dag rechtstreeks op eigen gelegenheid naar de schouwburg.
Klas 1D en 1E moet verzamelen bij de zij-ingang van de schouwburg om 9:15 uur.
De tour is van 9:30 – 11:30 uur.
Na afloop fietsen de leerlingen in groepjes, eventueel met een docent, naar school.
Wie niet op de fiets komt moet dat van te voren melden bij de mentor.
Zij zijn in de grote pauze weer op school en volgen vanaf het 6e uur de lessen.
Op do 6 en vr 7 oktober moeten de leerlingen van klas 1A, 1B en 1C om 8:45 uur
bij de zij-ingang van de stadsschouwburg zijn. Het project is dan van 9:00-11:00
uur. De leerlingen volgen vanaf 11:50 (do) en 11:40 (vr) de lessen weer.
I.v.m. afzetting van het Leidseplein zijn er 2 routes:
•

Vanaf de onderdoorgang Rijksmuseum oversteken, fietsen langs Barlaeus en
fietsen stallen bij Barlaeus of op de bovengrondse fietsenstalling t..o. de City
Bioscoop of in de ondergrondse fietsenstalling daar tegenover.

•

Vanaf het Leidsebosje voor Americain fietsen over de Leidsekade, Marnixstraat
oversteken en fietsen stallen op het Raamplein of op de fietsenstalling bij de brug
van de Melkweg.

Fietsen moeten altijd op de aangewezen plekken of in de rekken staan.

Fietsen tegen de gevel van de schouwburg of tegen andere gevels in de buurt van het
Leidseplein worden weggesleept

Joppi Tiersma, Lieke Lonissen, Kunstcoördinatoren

Wilt u samen met uw zoon of dochter de heen- en terugreis doornemen?
Met vriendelijke groet,
Joppi Tiersma en Lieke Lonissen (Kunstcoördinatoren)

