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Scholen brengen leerlingen dichter bij elkaar
met eigen theaterstuk in Bijloke

De leerlingen van de Freinetmiddenschool en Het Spectrum Gent zijn volop aan

het repeteren voor hun zelfgemaakte muzikale theatervoorstelling 'One', die ze op

donderdag 5 en vrijdag 6 maart 2020 brengen op het podium van het Kraakhuis

van Muziekcentrum De Bijloke. Het thema is verdraagzaamheid.

In onze scholen leven kinderen van verschillende leeftijden, achtergronden, afkomst en religie

samen en dat kan op de speelplaats wel eens tot spanningen leiden. De secundaire scholen Het

Spectrum Gent en de Freinetmiddenschool, alle twee gelegen op de stedelijke scholencampus

aan de Offerlaan, leren leerlingen op een positieve manier verdraagzaam te zijn voor elkaar.

Een 50-tal leerlingen van het 1ste middelbaar tot het 7de specialisatiejaar, zowel uit ASO, TSO

als BSO, brengt straks samen de muzikale theatervoorstelling One.

Tram 1
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Het verhaal speelt zich af op Tram 1, waar mensen van heel diverse afkomst en achtergrond op-

en afstappen. De verhalen en de personages zijn door de leerlingen zelf bedacht. De kinderen

kozen ook hun eigen muziek- en dansstijl. Dat resulteert in een mix van allerlei muziekgenres,

gaande van hiphop, rap tot ballades.

Eenheid

De muzikale theatervoorstelling past perfect in het pedagogische kader van de scholen. Tijdens

de voorbereidingen groeien de kinderen van de Freinetmiddenschool en Het Spectrum Gent

meer naar elkaar toe. Daar waar de kinderen van de verschillende klassen bij de start van het

project nog aparte groepjes vormden, smelten ze nu meer samen en is er meer openheid en

begrip voor elkaar.

'One is een prachtige en ontroerende productie. Het gaat over verdraagzaam
zijn, over leerlingen die elkaars 'eigen zijn' aanvaarden zodat iedereen zichzelf
kan zijn en ze van elkaar kunnen leren. Deze leerlingen uit twee
scholen slagen er in om de verschillen tussen hen te overbruggen. Een mooi
verhaal van verbinding waar we als volwassenen wel eens een voorbeeld aan
kunnen nemen.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Praktische info

De muzikale theatervoorstelling One vindt plaats op donderdag 5 en vrijdag 6 maart in het

Kraakhuis van Muziekcentrum De Bijloke aan de Bijlokekaai. De middagvoorstellingen zijn

voornamelijk voor leerlingen, familieleden en vrienden. Het grote publiek is welkom op de

avondvoorstelling op vrijdag 6 maart om 19 uur. Toegang: 5 euro (kinderen tot 18 jaar) en 7

euro (volwassenen). Kaarten via de websites van Het Spectrum Gent en de

Freinetmiddenschool.

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Elke Geirnaert, coördinator talenbeleid Het Spectrum Gent, tel. 09 269 34 08, e-mail

elke.geirnaert@onderwijs.gent.be
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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