
Basisschool De Piramide presenteert
‘Metamorfose’

Opera Ballet Vlaanderen, kunstenorganisatie MUS-E Belgium en basisschool De
Piramide presenteren op vrijdag 26 januari en zaterdag 27 januari 2018
‘Metamorfose’, een feeërieke opera over droom en werkelijkheid.

Jarenlang cultureel engagement basisschool De Piramide

Kunstenorganisatie MUS-E Belgium werkt sinds tien jaar samen met basisschool De
Piramide. Doorheen de jaren groeide het idee en de zin om samen met de kinderen aan
een groot spektakel te werken en hen zo de wereld van de opera te laten ontdekken. Het
thema ‘metamorfose’ werd drie jaar geleden in de school geïntroduceerd en bood ruimte
voor experiment en een langdurig proces van creatie.

Met Opera Vlaanderen als partner en regisseur wordt het prachtige verhaal van ‘Pelléas
en Mélisande’ tot leven gebracht vanuit de belevingswereld van de kinderen. Op vrijdag
26 januari 2018 krijgen de kinderen 's middags hun vuurdoop tijdens een
schoolvoorstelling. Diezelfde avond en op zaterdagmiddag 27 januari om 15 uur gaan de
deuren open voor het grote publiek.

https://operaballet.be/nl/programma/2017-2018/metamorfose


Pelléas en Mélisande van Debussy op kindermaat

'Ik ben verdwaald! Verdwaald!' Dramatisch en bedreigend alsook zoet en humoristisch:
‘Metamorfose’ heeft als totaalvoorstelling haar naam niet gestolen. De muziek van
Debussy als rode draad en vanaf het begin uiterst geliefd bij de kinderen die met volle
teugen genieten van het timbre van de Franse componist. Vocal coach Sabrina
Avantario, poppenspeler Jan Vandemeulebroeke, acteur Hannes Goffin, muzikant Winne
Clement en danscoach Chloé Geers inspireerden zich op de opera ‘Pelléas en
Mélisande’ en zochten samen met de kinderen naar een artistieke expressie van het
verhaal. Wrede teksten staan in schril contrast met de lichtvoetige danspasjes van de
jonge dames.

Met dank aan de Stad Gent, het Koningin Mathildefonds, de Nationale Loterij en Canon
Cultuurcel.

Informatie

http://persruimte.stad.gent/images/270019


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Noortje Mussche, directeur basisschool De Piramide, Slinke Molenstraat 26, 9000 Gent,
tel. 09 226 71 83, e-mail Piramide.Dir@stad.gent
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