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Leerlingen van GO! Busleyden Atheneum campus Pitzemburg tonen zelfgemaakte
kortfilm ‘De Rode Noot’ maandag 7 juni om 15.00 uur in podiumzaal campus Tesse,
Tessestraat 4 in Mechelen.

LEERLINGEN MAKEN PAKKENDE KORTFILM OVER KAAT
De leerlingen van GO! Busleyden Atheneum campus Pitzemburg hebben
tijdens het seminarie socio-culturele activiteiten een kortfilm gemaakt. Het
verhaal gaat over Kaat, een meisje met een beperking dat aan het
Conservatorium pianoles volgt. Ze speelt de muziekstukken aan de hand van
kleuren in plaats van noten. De première vindt maandag 7 juni om 15 uur plaats
in de gerenoveerde podiumzaal van GO! Busleyden Atheneum in Tessestraat 4.
In de podiumzaal is tevens een fototentoonstelling ‘Tableau vivant, wij wensten
een foto, jullie krijgen een expo’ van de leerlingen 5 humane wetenschappen te
bezichtigen.
Maak een kortfilm over een lokale organisatie. Dat is de vraag die de leerlingen van
het derde jaar die het seminarie socio-culturele activiteiten (SCA) volgen, begin dit
schooljaar kregen voorgeschoteld. In de kortfilm volgen we Kaat, een meisje met een
beperking die pianoles volgt op het conservatorium op basis van kleuren. We zien
ook haar leerkracht en de directeur. Het idee voor de kortfilm komt van de leerlingen
zelf. Met de film willen de leerlingen aantonen dat ook mensen met een beperking
het recht hebben om hun talenten te ontplooien.
De kortfilm werd mee mogelijk gemaakt door de financiële steun van Cultuurkuur.be
en de medewerking van Hof Van Busleyden, productiehuis Willem Tel en het
Conservatorium Mechelen.
GO! Busleyden Atheneum campus Pitzemburg geeft als UNESCO-school een
belangrijke plaats aan kunst en cultuur. Dat blijkt niet alleen uit de kortfilm die de
leerlingen maakten. In de zaal waar de kortfilm zal worden voorgesteld, hangen
tevens foto’s van leerlingen van het vijfde jaar humane wetenschappen. Zij kregen de
opdracht om een ‘tableau vivant’ te maken. De leerkrachten waren zo onder de
indruk van het werk, dat ze besloten aan de foto’s van de leerlingen een expo te
wijden.
De pers wordt uitgenodigd op de première van de kortfilm ‘De rode noot’ en de
tentoonstelling ‘Tableau Vivant’ op maandag 7 juni om 15.00u in de gerenoveerde
podiumzaal van GO! Busleyden Atheneum Campus Tesse, Tessestraat 4. Bevestig
je aanwezigheid via info@bapitzemburg.be

