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KA LYCEUM VIERT VIJFTIEN JAAR PODIUMKUNST
Op donderdag 19 en vrijdag 20 maart vieren de leerlingen van het KA Lyceum het
vijftienjarig bestaan van hun Podiumkunst met de voorstelling Pubertijd in de
theaterzaal 't Arsenaal te Mechelen. Talenten zoals Jelle Cleymans en Zoë Roelands
stonden tijdens hun jaren als leerling van het KA Lyceum hier op de planken, tijdens
een van de jaarlijkse voorstellingen van Podiumkunst.
De podiumartiesten trakteren het publiek zoals de voorbije jaren op een totaalspektakel,
waarin toneel wordt afgewisseld met zang, muziek, dans en animatiefilm.
“We starten met een bewerking van Pubermensch van Jan Sobrie en Joris Van den Brande
waar we een aantal scènes, muzikale intermezzo’s en beeldfragmenten en dans aan
toevoegden. Het tweede deel laat ons kennismaken met de leefwereld van jonge pubers die
hun ervaringen met ons delen en werd door de leerlingen zelf geschreven. Een podium met
en door leerlingen!‘, zegt Roos Van Baelen, leerkracht Nederlands, die samen met haar
vakcollega Diane Parton de regie voor haar rekening neemt.
“En de leerlingen hebben er echt zin in, ze zijn immers experten in het puber zijn en weten
als geen ander wat men in de puberteit allemaal meemaakt!”, vult Diane Parton aan.
“Pubertijd/puberteit staat tevens symbool voor de vijftien jaar podiumervaring, die we samen
met de vorige generaties leerlingen wisten op te bouwen. Zo groeide de voorstelling van een
typische bonte avond op onze school uit tot een ware theatervoorstelling in een echte
theaterzaal en met professionele technici.”
Talenten zoals Jelle Cleymans en Zoë Roelands stonden zo tijdens hun Lyceumjaren ook op
de planken tijdens de jaarlijkse podiumvoorstelling.
“Ook nu bieden we via dit creatieve project de mogelijkheid aan onze leerlingen hun talenten
te ontplooien en hun grenzen te verleggen. En deze kans grijpt de steeds groter wordende
groep deelnemende leerlingen met beide handen”, zegt Katie Steemans, directeur van KA
Lyceum.
“Als creatieve campus van het toekomstige Busleyden Atheneum blijven we hier in de
toekomst verder op inzetten, want van onze oud-leerlingen, die de voorbije 15 jaar aan het
podium deelnamen, weten we dat hun ervaringen tijdens het podium een belangrijke indruk
op hen na lieten van samenhorigheid, doorzettingsvermogen en respect voor ieders talent.”
De vele brainstomsessies en repetities werpen wederom hun vruchten af, want ook nu weten
de leerlingen het publiek te overtuigen van hun creatief talent.
Wie nog graag van de partij is, kan kaarten verkrijgen via het secretariaat van KA
Lyceum, Caputsteenstraat 51, Mechelen, tel: 015 20 21 74
KA Lyceum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.432 leerlingen, 5500 cursisten avondonderwijs
en 35 instellingen één 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 Erik Ruts.

