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Onderwerp: Bezoek voorstelling Habib, theater de Griffoen te Amstelveen
Geachte ouders/verzorgers,
Vmbo basis- en
kaderberoepsgerichte leerweg
Horeca, Toerisme, Brood &
Banket, TTO
Betuwestraat 29

Hierbij ontvangt u informatie betreffende een bezoek aan voorstelling Habib,
Cultureel centrum de Griffoen, Amstelveen voor alle derde klas leerlingen.
Op woensdag 28 maart om 14.30 uur. Voorafgaand aan de voorstelling zijn er
gewoon lessen. Let op het rooster.
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HABIB is een openhartige Truth or Dare tussen een man en vrouw die hun roots
hebben in Marokko en Turkije. In een snelle opeenvolging van dialogen, monologen en citaten worden we meegenomen in hun verleden. Ervaringen met liefde,
seks en relaties worden gedeeld. Centraal staat de zogenaamde openheid na de
seksuele revolutie, tegenover een diep hypocriete samenleving ten opzichte van
seks. Voor meer informatie kijk op ZEP.NU
Na de voorjaarsvakantie tot aan de voorstelling hebben we workshops van gastdocenten in de klas tijdens de CKV lessen. De workshops DRAMA, STORYTELLING en MUSIC & DRUMS bereiden de leerlingen voor op de voorstelling.
Woensdag 28 maart 14.30 uur start theater vertrek na het 6de uur van school

Na het 6de uur vertrekken de leerlingen onder begeleiding van docenten of zelfstandig naar Cultureel centrum de Griffioen. (Adres: Uilenstede 106, 1183 AM
Amstelveen). We gaan met metro 51, uitstappen Uilenstede, dan 6 min, lopen. Je
bent 25 min. onderweg. Zorg dat je op tijd bent. Als het theater begonnen is, kan
je niet meer naar binnen en sta je absent.
Iedereen moet zelf, voor een geldig vervoersbewijs zorgen of genoeg geld mee
nemen, voor een OV kaart (enkele reis kost 1.40 euro). Na de activiteit zijn de
leerlingen vrij en mogen ze zelfstandig naar huis of weer mee terug naar school.

Met vriendelijke groet,
Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam
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