Hoi brugklasser!
Wil jij bij toneelgroep Kick? Heb jij lef, zin om lol te
hebben en sta je nu al te springen om het podium
op te klimmen? Dan is dit iets voor jou!
Misschien heb je ‘t al gehoord: het Heerbeeck
College heeft een toneelgroep, Kick genaamd. Bij
Kick zitten zo’n twintig leerlingen uit alle afdelingen
en alle leerjaren. Hieronder lees je hoe je lid van Kick kunt worden!
Kickervisjes – Kick in de brugklas
Als jij je aanmeldt voor Kick, moet je als brugklasser eerst bij de Kickervisjes. Dat is
natuurlijk al superleuk, maar ook nodig om vervolgens door te kunnen stromen naar
Kick.
Alle Kickervisjes krijgen gedurende 6 weken extra dramales van Annabelle Morvan.
Zij geeft dramalessen aan de eerste, tweede en derde klassen HIC op het Heerbeeck
College, dus misschien ken je haar al. Deze 6 lessen zijn op dinsdagmiddag het 8e
uur. We starten om 14.55 uur en eindigen om 15:45 uur in Todo. Aan het eind van
deze 6 weken gaan we kijken welke Kickervisjes genoeg talent, ontwikkeling en inzet
hebben om door te mogen naar toneelgroep Kick, je wordt dan officieel Kicker. Deze
lessen zijn dus eigenlijk auditielessen waarin zowel jijzelf als Annabelle Morvan
kunnen kijken of Kick goed bij je past.
Deze lessen zijn helemaal niet eng, maar vooral erg leuk.
Kickers – Kick vanaf klas 2
Ieder jaar voert Kick een aantal toneelstukken op, waarschijnlijk heb je er dit jaar al
een gezien. Het toneelstuk over (cyber)pesten. Binnenkort zie je het toneelstuk
samen met opa’s en oma’s, en er is om het jaar een grote toneelvoorstelling aan het
einde van het schooljaar. Voor deze toneelstukken mogen alle Kickers ieder jaar
inschrijven. We zorgen dat iedere Kicker elk jaar in één van de voorstelling mag
spelen. Daarnaast mogen Kickers die al lang bij Kick zitten vaak het Theatercafé
presenteren, andere Kickers worden elders ingezet. Leden van Kick worden ook
regelmatig gevraagd voor evenementen zoals de open dag of het verkeersexamen
voor het basisonderwijs.
Wil je je opgeven voor de Kickervisjes, meld je dan aan via de mail:
a.morvan@heerbeeck.nl vóór 22 februari 2019. Dan beginnen we de week na de
carnavalsvakantie meteen met de eerste les. Dit is 12 maart, in jongerencentrum
Todo (direct achter school).
De lessen die volgen zijn: 19 maart, 26 maart, 2 april, 9 april en 16 april.
Deelname is gratis.
Hopelijk tot snel!
Groetjes,
Annabelle Morvan

