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Aan de ouder(s)/verzorger(s) en de leerlingen leerjaar 1
Betreft: dansdag in school: ‘Van Hollywood tot Bollywood’, dinsdag 18 februari 2020
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,

Gorinchem, 10 februari 2020

Op dinsdag 18 februari verzorgt Projects Unlimited een dansdag voor onze eersteklassers.
We verheugen ons hierop, omdat leerlingen hierbij kennismaken met een nieuwe
kunstdiscipline. Dans maakt geen vast onderdeel uit van ons lesprogramma.
Op één middag studeren de leerlingen in zeven groepen een choreografie in. Hierbij
verkennen ze de verschillende expressieve mogelijkheden van dans. Hoe kun je
communiceren met dans, beeld en muziek? Hoe vertel je een verhaal in beweging?
De voorstelling begint om 18.30 uur. We nodigen u van harte uit om het resultaat te komen
bekijken.
Het programma bestaat uit de volgende activiteiten:
08.30 - 12.10 uur
lessen volgens reguliere rooster
12.30 - 13.00 uur
omkleden voor het dansonderdeel
13.00 - 16.00 uur
werkperiode, dans instuderen
16.00 - 17.00 uur
pauze
17.00 - 18.15 uur
generale repetitie, in auditorium
18.15 - 18.30 uur
binnenkomst publiek, in auditorium
18.30 - 19.30 uur
voorstelling, in auditorium
Verzoek aan de leerlingen:
1. Het wordt een lange dag. Neem die dag genoeg eten en drinken mee voor de lunch
en de pauze tussen 16.00 - 17.00 uur.
2. Projects Unlimited vraagt je basiskleding mee te nemen. Wat je meeneemt verschilt
per dansonderdeel, zie volgende pagina.
Let op: de kleding en schoenen moeten makkelijk zitten.
Wij hopen u te zien bij de voorstelling op 18 februari om 18.30 uur in het auditorium.
Met vriendelijke groet, namens de kunstvakken,
Tim Frieke
(t.frieke@camphusianum.nl)

Groepen en kleding
Bijgevoegd vind je de groepsindeling. Deze hangt ook in het trappenhuis.
Hieronder vind je de benodigde kleding voor iedere groep.
Let op: de kleding en schoenen moeten makkelijk zitten, want je gaat erin bewegen!

1. Zwijgende film
-zwart-witte kleding
2. James Bond
-heren: donkere broek met colbert-jasje, evt. hoed of pet
-dames chique kleding bijvoorbeeld een zwart jurkje of pak
3. Hitchcock
-zwarte broek en grijs T-shirt
4. Romantisch Drama
-zwarte broek en rood T-shirt
5. Pirates of the Caribean
-zwarte broek en wit T-shirt of overhemd/blouse
-eventueel een rode zakdoek voor op het hoofd
6. Titanic
-zwarte broek en zwart T-shirt
7. Bollywood
-kleding in felle kleuren
-voor de dames: lange kleurrijke sjaals en armbanden

