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Leerlingen van basisschool De Esdoorn brengen schoolvoorstelling van ‘Belle & het
beest’, dinsdag 17 januari om 19u30 en woensdag 18 januari om 14u30 en 19u30,
stadsschouwburg Mechelen, Keizerstraat 3.

MUSICAL LEERT: WARE SCHOONHEID ZIT VAN BINNEN!
De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool De Esdoorn zijn
helemaal in hogere musicalsferen. Ze zijn volop aan het repeteren om een
eigen versie van ‘Belle & het beest’ op de planken te brengen in de
Stadsschouwburg van Mechelen. “En Belle leert al snel de belangrijkste les:
ware schoonheid zit van binnen”, lacht Guido Slachmuylders, directeur van
basisschool De Esdoorn. “Kom naar onze voorstelling en laat je betoveren
door onze hartverwarmende acteurs.” De voorstellingen gaan door op dinsdag
17 januari om 19u30 en woensdag 18 januari om 14u30 en 19u30. De deuren
gaan telkens een half uur voordien open. Kaarten kosten 5 euro en zijn te
bestellen op nummer 015 41 45 03.
Basisschool De Esdoorn koos voor hun schoolvoorstelling het bekende verhaal van
‘Belle en het Beest’. De leerlingen zijn al wekenlang aan het zingen, acteren
knutselen en decors aan het bouwen. Ze brengen het Disney-verhaal als een
wervelende musical vol zang, theater, dans en een vleugje spektakel.
Het verhaal gaat als volgt:
Belle, een vrolijke jonge vrouw, belandt in het kasteel van een prins die in een
mysterieus beest is veranderd. Met behulp van het betoverde personeel leert Belle
dat ware schoonheid van binnen zit.
Ouders, leerkrachten en andere vrijwilligers staan in voor de kleding en het decor.
“Zonder hun hulp kunnen we deze voorstelling niet brengen. Ik ben dan ook
bijzonder blij met alle steun die we ontvangen. Nog een paar dagen repeteren en dan
kan iedereen in januari het eindresultaat bewonderen.”
Voor meer informatie:
Guido Slachmuylders, directeur basisschool De Esdoorn, tel: 015 41 45 03
Basisschool De Esdoorn is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.000 leerlingen, 5000 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste 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 Linda Van
Achter.
Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap - de nieuwe benaming voor het vroegere Gemeenschapsonderwijs streeft naar maximale, gelijke onderwijskansen. Elke persoon is een unieke persoonlijkheid met specifieke interesses en
ambities en moet zich intellectueel en creatief kunnen ontplooien. Onze 1000 scholen maken hier werk van voor om en bij de
300.000 leerlingen en cursisten.
Werken aan de ontwikkeling van elke persoonlijkheid, aan harmonie in diversiteit en aan verantwoordelijkheid ten aanzien van
anderen is het doel waarvoor 32.000 medewerkers zich dagelijks engageren.

