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De leerlingen van leefschool Pluishoek organiseren woensdag 26 oktober van 15.00
uur tot 19.30 uur een muziekfestival, Pluishoekstraat 3 in Heist-op-den-Berg. Wat ze
voor ogen hebben ziet u hier https://www.youtube.com/watch?v=fNIVNFiozeI Urbanus is
een van de artiesten.

LEERLINGEN VAN LEEFSCHOOL PLUISHOEK HEBBEN
EEN WILD IDEE …
De leerlingen van leefschool Pluishoek in Heist-op-den-Berg hebben een idee.
Ze willen op hun groen schooldomein een eigen muziekfestival organiseren.
Het is een leefschool, dus zo gezegd, zo gedaan. Ze maakten een promofilmpje
om
potentiële
artiesten
warm
te
maken,
zie
https://www.youtube.com/watch?v=fNIVNFiozeI , dachten na over de muziek
die ze willen horen, stelden contracten op, maakten inkomkaarten en een
podium, enzovoort. Woensdag 26 oktober vindt het festival plaats. Urbanus en
zijn ‘fanfaar’ treden op als hoofd-act. De inkom bedraagt 5 euro. De opbrengst
van het festival gaat naar de rode neuzenactie. Iedereen is welkom!
Kinderen krijgen op een leefschool de kans en de tijd om actief betrokken te zijn bij
wat er rondom hen gebeurt en zelf dingen te ondernemen. Zo ook in leefschool
Pluishoek. Daar kregen de leerlingen tijd en ruimte om hun wilde idee zelf uit te
werken tot een concreet plan.
“Ze lieten een festivalorganisator langs komen om te horen hoe je een festival
organiseert. Wat moet er allemaal gebeuren? Vol enthousiasme begonnen ze eraan.
Zonder budget, maar met veel creativiteit.”
Woensdag 26 oktober is het zover. Dan vindt het muziekfestival plaats onder de
naam Greenrock. Urbanus is de hoofd-act.
“Parking regelen, catering verzorgen, de organisatie backstage, … alles doen ze zelf.
Wij geloven sterk in het concept om leerlingen zelf aan de slag te laten gaan, vanuit
de overtuiging dat ‘Wat ik hoor, vergeet ik. Wat ik zie, onthoud ik. Wat ik doe, begrijp
ik.’ De opbouw en afbraak alsook de artiestenbegeleiding verloopt allemaal via de
leerlingen”, zegt Sofie Renap van leefschool Pluishoek.
Voor meer informatie kan u een berichtje sturen naar de.pluishoek@g-o.be of tijdens
de schooluren bellen naar 015 22 06 06.

Leefschool Pluishoek is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6.500
cursisten avondonderwijs en 35 instellingen een 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.

