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Leerlingen van BUSO De Beemden treden op in de Stadsschouwburg van Mechelen op
woensdag 9 december om 19.30 uur met ‘DREAMING OF’, een totaalspektakel van woord,
muziek, beeld en dans.
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De leerlingen van opleidingsvorm 2 van BUSO De Beemden staan woensdag 9
december om 19.30 uur op het podium van de Stadsschouwburg van Mechelen. Ze
tonen er ‘Dreaming of’, een totaalspektakel van woord, muziek, beeld en dans. In hun
voorstelling laten ze het publiek binnen in hun unieke, persoonlijke, gevoelige,
grappige, spannende, soms enge droomwereld. Dit alles onder een reusachtige
dromenvanger…
BuSO De Beemden ging voor deze voorstelling aan de slag met externe kunstenaars voor
het maken van een reusachtige dromenvanger (Lou Gils) en animatiefilmpjes die de scènes
met elkaar verbinden (Kidscam vzw). Regisseur Gideon Hakker kwam de acteurs coachen.
“Door het groot aantal kunst- en expressievormen konden onze jongeren zich elk op hun
eigen manier uiten. Ze kozen een werkvorm die past bij hun persoonlijkheid, interesses,
mogelijkheden en talenten. De leerlingen werkten de scènes en het decor verder uit met
begeleiding van de leerkrachten.”, zegt Tinneke Vloeberghen, directeur van BuSO De
Beemden. “De succeservaring en het verleggen van hun eigen grenzen zijn essentieel in de
persoonlijke groei naar meer eigenwaarde en zelfvertrouwen. Tijdens de workshops en de
voorstelling laten onze jongeren hun stem letterlijk en figuurlijk horen, zowel aan elkaar als
aan het publiek. Respect en erkenning van talenten vloeien hieruit voort. Dit alles is een
enorme meerwaarde naar latere maatschappelijke integratie van onze jongeren.”
Vanaf begin september werd er bijzonder intensief aan het project gewerkt tijdens alle
lessen. Elke leerling heeft op zijn/haar manier mee vorm en inhoud gegeven aan het geheel.
“‘Dreaming of’ is echt HUN droomwereld”, benadrukt Tinneke Vloeberghen.
Een meisje voelt zich onzichtbaar in de wereld. Ze valt in slaap. Twee dromensjamanen
brengen haar flessen met dromen. De dromen brengen bij haar angsten naar boven, woede
en verdriet. Maar lukt het haar ook om te kiezen voor mooie dromen? Overwint het duiveltje
of het engeltje in haar?
Dromen van… Durven dromen… Mogen dromen… Luidop dromen… Dit alles is niet evident
voor kwetsbare jongeren. “Veel van hen kijken met een bang hartje naar de toekomst. Ze
hebben vaak last van dat kleine duiveltje dat in hun oor fluistert: “Dat zal jij toch nooit
bereiken…”. Tijdens de voorbereidingen van dit project kwamen we door allerlei verbale en
non-verbale creatieve activiteiten met onze leerlingen tot mooie dromen, enge dromen,
toekomstdromen, … Dromen die een weerspiegeling zijn van elke leerling zijn/haar
persoonlijke, emotionele , sociale en culturele achtergrond. Een selectie en combinatie van
deze dromen vormen de inhoud van de voorstelling.”
Voor meer informatie: Tinneke Vloeberghen, tel: 015 41 48 70
BUSO De Beemden is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.500 leerlingen, 5500
cursisten avondonderwijs en 35 instellingen één van de grootste GO! scholengroepen van het land.
De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert Van Hoof.

