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Leerlingen van GO! basisschool De Puzzel brengen in samenwerking met Musical On Stage 
de voorstelling Piraten van de curryboon, vrijdag 3 maart in de Stadsschouwburg van 
Mechelen. Voorstellingen om 16.30 en 20.00 uur. Journalisten zijn welkom op de generale 
repetitie om 13.00 uur.  

 

GO! BASISSCHOOL DE PUZZEL ZET ALLE LEERLINGEN 
OP PODIUM 
 
Alle schoolkinderen samen op het podium. Het typeert GO! basisschool De Puzzel. ‘Elk 
stukje telt’ is immers de slogan van de school. “De meeste schoolmusicals worden door 
de laatstejaars opgevoerd. Bij ons spelen de leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar 
de hoofdrollen, die uit het derde en vierde leerjaar nemen de zang- en danspartijen op 
zich en de allerjongsten vormen het voorprogramma. Vrijdag 3 maart staat dus 
inderdaad de hele school op het podium in de Mechelse Stadsschouwburg”, lacht 
Saskia Van Aerschot, directeur van GO! basisschool De Puzzel.  
 
De voorstelling ‘Piraten van de Curryboon’ kwam tot stand in samenwerking met Musical On 
Stage. Het verhaal gaat over Kapitein Kartelzwaard. Hij begraaft een schat en verdwijnt. De 
schatkaart komt in handen van twee zusjes die samen op onderzoek uitgaan. Maar piraten 
stelen de kaart en trekken er zelf op uit. Wie zal het goud kunnen opgraven? 
 
“Ons optreden vrijdag in de Stadsschouwburg is de apotheose van vele repetitiemomenten”, 
zegt Saskia Van Aerschot. “Zangcoaches, dramadocenten en dansleerkrachten van Musical 
on Stage gingen vele dagen aan slag met de leerlingen.” 
 
De musical past in de leerplandoelen muzische vorming. “Maar het is bovenal een kans om 
de talenten van al onze leerlingen te laten schitteren. Van de jongste tot de oudste kinderen.” 
 
De mensen van Musical On Stage denken er hetzelfde over. “Iedereen moet de kans krijgen 
om in zijn of haar tempo te groeien richting het gemeenschappelijke doel: een spetterende 
musicalvoorstelling! Wij geloven dat kunst de bindende factor is in onze samenleving. We zijn 
er ook van overtuigd dat een musicalproject als onlosmakelijke combinatie van muziek, drama 
en dans blijvende leereffecten te weeg kan brengen bij kinderen, jongeren en volwassenen.” 
 
 
Voor de journalist: 
U bent van harte welkom op de generale repetitie, vrijdag 3 maart om 13.00 uur, 
Stadsschouwburg, Keizerstraat 3 in Mechelen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Saskia Van Aerschot, tel. 015 41 54 18. 
 
 
 
 


