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Leerlingen van Busleyden Atheneum – Campus Caputsteen treden op in theaterzaal
Moonbeat (Oude Brusselsestraat 10 in Mechelen) op donderdag 21 april en vrijdag
22 april telkens om 20.00 uur.

LEERLINGEN BUSLEYDEN ATHENEUM BRENGEN LIEFDE
OP HET PODIUM
Elk jaar tonen de leerlingen van campus Caputsteen van het Busleyden
Atheneum hun creatieve talenten. Dit jaar verbazen ze het publiek met een
voorstelling over alle facetten van de liefde. Aan de toneelvoorstelling LOVE!
van Heleen Verburg voegden de leerlingen zelf extra scènes, dans, beeld,
muziek en zelfs acrobatie toe. “Leerlingen op campus Caputsteen zijn
inventief. Ze hebben een originele en frisse kijk en hebben vooral de goesting
om zelf creatief aan de slag te gaan. Voor de eerste keer in 16 jaar dat de
podiumvoorstellingen lopen, wordt dit jaar ook de techniek van geluid,
belichting en beeld door leerlingen verzorgd”, zegt Katie Steemans, directeur
van campus Caputsteen.
De voorstelling is een herwerkte versie van LOVE! van Heleen Verburg.
In LOVE! ontmoeten 12 jongeren elkaar in alle facetten van de liefde.
Iedereen is op zoek, allemaal op zijn of haar eigen manier. Want al is je
honderdduizend keer verteld hoe het zou moeten zijn of hoe het zou moeten gaan,
hoe eerst je hart op hol slaat en dan je hoofd en hoe vervolgens heel je lichaam het
op zijn heupen krijgt … toch beleeft een ieder van ons het op zijn eigen, unieke
manier.
De leaflets zijn, net als de inkomkaarten, ontwerpen door de leerlingen van het zesde
leerjaar Toegepaste beeldende kunst. Ook de extra scènes, choreografieën en
muzikale bewerkingen zijn van de hand van onze leerlingen. "Voor de eerste keer in
16 jaar dat de podiumvoorstellingen lopen, wordt dit jaar ook de techniek van geluid,
belichting en beeld door leerlingen verzorgd. Op deze manier, die aansluit bij onze
Freinetmethode, wil campus Caputsteen nog meer de talenten van onze jongeren
stimuleren", zegt Roos Van Baelen, coördinator en kernleerkracht Freinet, die de
regie van de voorstelling voor haar rekening nam.
De première op donderdagavond was een overdonderend succes, waarbij het
publiek de prestaties van de jonge podiumartiesten lauwerden met een staande
ovatie. Vooral de samenhang van de verschillende podiumtalenten die elkaar
ondersteunden en optilden, maakte van de voorstelling een uniek geheel.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katie Steemans, tel: 015 20 21 74.
Busleyden Atheneum 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 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 Geert
Van Hoof.

