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Basisschool De Esdoorn (Hombeek) presenteert een vernieuwend muzisch project
“Wees gezeten!”, woensdag 24 februari 2016 om 14.30 uur en om 19.30 uur én op
donderdag 25 februari om 19.30 uur, Stadsschouwburg, Keizerstraat 3 te Mechelen.

LEERLINGEN ESDOORNSCHOOL BRENGEN
VERNIEUWEND MUZISCH SPEKTAKEL OP DE PLANKEN
Na weken van creativiteit, audities, voorbereidingen en repetities is het nu zo
ver: op woensdag 24 en donderdag 25 februari tonen de leerlingen van
basisschool De Esdoorn hun vernieuwend muzisch spektakel aan het publiek.
“Het is geen musical. Het is geen toneelstuk. Het is geen film of
muziekoptreden. Het is alles ineen! Muziek, beweging, drama, beeld, media en
… stoelen! Stoelen die verhalen vertellen”, lacht Guido Slachmuylders,
directeur van basisschool De Esdoorn. Benieuwd naar dit nieuw creatief
project? Bestel dan inkomkaarten voor 15 februari via de school aan 5 euro
voor een volwassene en 2 euro voor een kind of koop kaarten aan de kassa
voor respectievelijk 6 euro en 2 euro. De drie voorstellingen gaan door in de
Stadsschouwburg in de Keizerstraat 3 te Mechelen.
“De kinderen kijken er naar uit hun project aan een echt publiek in een echte
schouwburg te laten zien. Na alle repetities is dat de kers op de taart. We hopen dan
ook op drie keer een uitverkochte zaal.”
Er zal worden gezongen, gedanst, geacteerd, uitgebeeld… En de leerlingen gaan
met stoelen aan de slag.
“Dit totaal spektakel vervangt onze vroegere musical. Maar net als vroeger zijn nu
ook alle ingrediënten aanwezig om zowel jong als oud een heerlijk ontspannen
moment te laten beleven”, zegt Guido Slachmuylders.

Journalisten die meer informatie wensen, contacteren:
Guido Slachmuylders, directeur GO! Basisschool De Esdoorn, tel: 015 41 45 03

Basisschool De Esdoorn is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert
Van Hoof.

