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Van de directeur
Van de directeur
Dinsdagavond heb ik de eindexamenvoorstelling gezien van Theater &
Media in ons theater De Waan.
Eindelijk zat de zaal weer eens helemaal vol met publiek en dat was
terecht, gezien de kwaliteit van het optreden. Hoe lang is het inmiddels
geleden dat we een presentatie of voorstelling gezien konden
bijwonen en dan ook meteen een zo’n topavond; het was genieten!
Wat een kanjers zijn deze leerlingen van atheneum 5 en havo 5. De sitcom was geweldig
met een blijvende herinnering in de centrale hal vanwege het behang en het
zigeunerjongetje. De voorstelling ‘Er ligt een dooie………... in sector 4’ was een hilarische,
met game figuren die ik niet kon herkennen (word daar toch te oud voor, geloof ik 😉😉).
Dik compliment aan allen en dank voor deze hele mooie avond.

Agenda week 14
Ma 4 t/m wo 6-4:
Toetsweek
M4/H5/A6
Di 5-4, 8e en 9e uur:
Inhalen toetsen

Ouderavonden
De (fysieke) ouderavonden zijn op maandag 11 en dinsdag 12 april en we verwachten
heel veel ouders met hun kinderen.
Onze docenten zien er net als u naar uit om weer vis-à-vis met elkaar te kunnen praten
over voortgang, inzet en kansen.
We zullen zorgen dat de mogelijke wachttijd op een prettige manier zal verlopen. De
dames van onze catering zullen zorgen voor koffie met lekker hapjes.

Fortes Lyceum

Wijdschildlaan 4
4207 EA Gorinchem
T: 0183-65 68 68
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Ouderraad Fortes Lyceum:
ouderraad@forteslyceum.nl

Sportveld

Bericht voor de leerlingen

Ons sportveld wordt nogmaals onder
handen genomen en zal hopelijk na
de meivakantie weer in gebruik
worden genomen. Het verharde deel
achter de sporthal aan de dijkzijde
krijgt voorzieningen voor volleybal en
basketbal, waardoor we toch met vier
groepen buiten kunnen sporten.

Tafeltennis

Ook de omgeving rondom de
sportvelden
brengen
we
weer
helemaal op orde. De stormbaan
bijvoorbeeld krijgt een aantal nieuwe
palen en voorzieningen, zodat ook
deze weer volop gebruikt kan worden
door Sports.
Tijdens de meivakantie zullen we de
fietsstalling uitbreiden en voorzien van
kleurvlakken
waardoor
de
verkeerssituatie
beduidend
zal
verbeteren.

De tafeltennistafel is sinds een poosje te
vinden op het schoolplein (vlakbij de
ingang van het Technasium).
Willen jullie in een pauze of een tussenuur
een potje tafeltennis spellen, dan kun je bij
de receptie een setje tafeltennisbatjes +
ballen lenen.
Om ervoor te zorgen dat deze setjes niet
kwijtraken, vragen we van jou een borg in
de vorm van je kluissleutel of telefoon.

Eindexamenproducties
Theater&Media
Het praktisch examen van Theater&Media
zit erop. Afgelopen dinsdag zat zowel de
middagals
avondvoorstelling weer
ouderwets vol om beide producties te
bewonderen.
Sofie Dekker, die de rol van Marie zou
spelen in de Sitcom kon helaas door ziekte
er op de dag van de opname niet bij zijn.
Als alternatieve opdracht heeft zij de avond
op een hele fijne manier gepresenteerd.
Voor de sitcom “Lokaal 213” heeft Juna
grotendeels het script zelf geschreven,
ondersteund met tips van de rest van de
groep.
De
spelers
hebben
zich
geconcentreerd op hun personage terwijl
er achter de schermen druk werd geoefend
met
camerastandpunten
door
de
cameramensen Romy, Balint en Lieke. De
regie was in handen van Indy die op de
vloer werd ondersteund door Catelijne en
Fiene die tevens verantwoordelijk waren
voor geluid. Voor het schakelen was Tim
verantwoordelijk die ook nog eens een rol
speelde in “Er ligt een dooie… in sector 4”.
De tekst van deze voorstelling bestond al,
maar is door Guinevere grotendeels
bewerkt. Een ander plot met een duidelijke
plottwist op het einde. Het verhaal kreeg
hierdoor meer diepgang dan het origineel.
De regie was in handen van Anna en
Jamie, die ook de zaken achter de
schermen
goed
probeerden
te
organiseren.
Beide groepen hebben zich heel goed
ontwikkeld in hun samenwerking. Bij het
maken van dit soort theater&media
producties ben je als groep ontzettend op
elkaar aangewezen en is ieder individu van
belang. Ik ben trots dat ik dit soort
processen met mooie resultaten elk jaar
weer mag begeleiden.
Annemarie van Esch
Docent Theater&Media

De sitcom is nog te
bekijken via deze link:
https://youtu.be/jfkI1o
h0XgY

Jongerenpodium aan de dijk
Over 2 maanden is het alweer zover, dan
zal het Gorcums theater- en muziekfestival
op 3 en 4 juni weer plaatsvinden. Eindelijk
weer een stadsfeest
met
enkele
duizenden bezoekers uit Gorinchem en
omgeving. Het enige familie-festival van
Nederland waar de regio Gorcum
bekend om is. De programmering is dit
jaar extra indrukwekkend want iedere
artiest of performer wil weer helemaal los
na de corona-periode. Binnenkort komt
de volledige programmering uit.
Het festival blijft gratis toegankelijk dankzij
onze fantastische sponsoren. Hieronder
alle logo’s van deze fantastische bedrijven
en organisaties die ik namens de jongeren
in Gorinchem en omgeving hartelijk wil
danken.
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