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Gorinchem, 14 februari 2020
Betreft: voorstelling ‘Kings of War’, voor leerjaar 1 en 2 op 4, 5 en 6 maart
Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,
Op 4, 5 en 6 maart zullen leerjaar 1 en 2 naar de voorstelling
'Kings of War' gaan, van de regisseur Mirjam van den Bogaard.
Geïnspireerd door Shakespeares koningsdrama’s Henry V, Henry
VI en Richard III gidsen de 9 spelers hun publiek door een
avontuurlijk spel over macht, leiderschap en
verantwoordelijkheid.
De voorstelling zal ongeveer 1 uur en 15 minuten duren.
De voorstelling zal plaatsvinden bij Podium Gorcum, Grote
Haarsekade 120, 4205 VL Gorinchem. Voor de begeleiding van
de leerlingen gaan de onderstaande docenten mee. Vanaf 13.00
uur vertrekken de leerlingen en begeleiders op de fiets naar Podium Gorcum. In het theater melden
de leerlingen zich bij de betreffende docent. Na afloop van de voorstelling mogen de leerlingen
rechtstreeks naar huis.
De basis ‘Kings of War’, is omgebouwd naar een interactieve productie. Is het een spel? Of toch een
toneelstuk geworden? Allebei en méér dan dat…
Een spel/ voorstelling over democratie en leiderschap. Het publiek wordt verdeeld in zes teams. Elk
team moet gezamenlijk vragen beantwoorden over goed leiderschap. Een democratie in het klein. De
uitkomst…alleen als je verantwoordelijkheden neemt en eerlijk speelt, krijg je later geen spijt van je
keuzes…Het is een bruisende totaaltheaterproductie geworden, met spel, zang, livemuziek en dans!
Onderstaand schema laat zien wanneer de leerlingen om 13.30 uur de voorstelling gaan bekijken en
wie de begeleidend docent is.
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De kracht van theater is dat je er je verbeelding moet gebruiken. We kijken uit naar een mooie
voorstelling!
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, namens de kunstsectie,
Mariëlle Vis

