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Leerlingen van Busleyden Atheneum campus Caputsteen brachten de voorstelling ‘Gij ook van mij!’
tijdens 2 avondoptredens en 2 schoolnamiddagoptredens op donderdag 5 en vrijdag 6 mei 2022 in de
theaterzaal van BA campus Tesse in de Tessestraat, 4 (zijstraat van de Onze Lieve Vrouwenstraat)
Mechelen..

PODIUMBEESTEN CAMPUS CAPUTSTEEN BESTORMEN
EINDELIJK WEER HET TONEEL
Ze moesten er twee jaar op wachten, maar nu mogen de leerlingen van campus
Caputsteen van het Busleyden Atheneum eindelijk weer het podium op. Ze doen dit
samen met het nieuwe regisseursduo Eva Cabuy en Flora Caes. Met de voorstelling
‘Gij ook van mij!’ zet de school haar jarenlange traditie van podiumvoorstellingen weer
verder na een pauze wegens de Covid-pandemie. De voorstellingen vonden plaats op
donderdag 5 mei en vrijdag 6 mei in de theaterzaal van campus Tesse, Tessestraat 4
in Mechelen.
De voorstelling 'Gij ook van ons?" gaat over Eva. Eva heeft een overvol hoofd waarin het
nooit stil is. Eva is ook verliefd. Of niet helemaal, Eva wil graag verliefd zijn en is daarom op
zoek naar haar Adam. De Romeo voor haar Julia, de Tom Holland voor haar Zendaya. Die
zoektocht wordt bemoeilijkt door alle stemmen in haar hoofd die ook hun zegje willen doen.
"Gij ook van ons?" is een stuk over jong zijn, liefde en verlangens, stemmen in je hoofd en af
en toe ook over ideeën-bussen en hoe je het best je tong traint.
De acteurs en performers die de uitdaging aangingen om hun expressieve en creatieve
talenten aan te boren en uit hun comfortzone te treden, zijn: Lana Aerts, Mona Aerts, Alma
Akasha, Jenske Bordo, Maité Bouvier, Fran De Coster, Silke De Kock, Anneleen Demol,
Tove D'Hondt, Geike Elst, Flynn Magnus, Lana Puts, Kato Vaeremans, Miena
Vandenberghen.
Achter de schermen werkten Mauro Poortmans en Lotte Van De Cloot mee aan de
kostumering en grime. Het ontwerp van de affiche is van de hand van Hannah Jacobs.
“De voorstelling is een echt Freinetgebeuren geworden waarbij de leerlingen alles zelf doen.
Ze zorgen voor grime, kostuums, acteerwerk, dans, muziek, zang en videofilm”, zegt
regisseursduo Eva Cabuy, leerkracht Nederlands en Frans in GO! Busleyden Atheneum
campus Caputsteen en Flora Caes, leerkracht Nederlands en Duits op dezelfde campus.

GO! Busleyden Atheneum is een school van GO! Scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen,
9.500 cursisten volwassenenonderwijs en 37 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.

