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Op 10 april vindt er een gecombineerde sport- en cultuurdag plaats.
We starten op school met de sportdag om 9.30! De sportdag duurt tot 13.00
uur.(sportkleding en sportschoenen mee).Aansluitend gaan we naar de
Krakeling daar begint de voorstelling om 14.00 uur. Om ongeveer 15.30
eindigt de voorstelling en kan een ieder naar huis of mee terugreizen naar
school.
Het stuk is gebaseerd op de gelijknamige roman van de Zweeds-Tunesische
schrijver Jonas Hassen Khemiri (1978) die I CALL MY BROTHERS schreef als
reactie op de terroristische bomaanslag in het centrum van Stockholm in 2010.
Khemiri is in Zweden een van de belangrijkste schrijvers van zijn generatie. Kijk
voor meer informatie https://krakeling.nl/programma/i-call-my-brothers
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Om 13.10 uur is er de mogelijkheid om onder begeleiding van docenten naar
het theater te vertrekken zorg dan dat je op school blijft. Je kunt ook zelfstandig
naar De Krakeling. Adres: Nieuwe Passeerdersstraat 1, 1016 XP Amsterdam.
Vanaf school gaan we met tram 4 richting Centraal Station, overstappen bij Frederiksplein, daar tram 10 pakken uitstappen: Elandsgracht, 2 minuten lopen
naar de Krakeling. Je bent 35 minuten 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 een pin pas of gepast geld mee nemen, voor een OV kaart (enkele reis kost 1.60 euro). Na de activiteit zijn de leerlingen vrij en mogen ze zelfstandig naar huis of weer mee terug
naar school.
We vertrouwen erop dat je je goed inzet en dat het een fijne dag gaat worden!
Met vriendelijke groet namens de Sport- en KV-sectie,
Dhr.B. Molenaar
Mevr.I.Fris
Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

