A A N V A N G S T I J D E N Workshops en presentaties 13 januari 2018
Informatief praatje*:
lokaal 33, 2e etage

10.30 uur, 11.15 uur, 12.15 uur
13.15 uur, 14.00 uur, 14.45 uur
15.30 uur

* Maximaal 50 bezoekers per keer. Na aanvang geen toegang.
Theater
Workshop zang
lokaal 5, begane grond

10.30 uur, 11.15 uur, 12.00 uur
12.45 uur, 13.30 uur, 14.15 uur,
15.00 uur

Workshop dans
lokaal 7, begane grond

10.30 uur, 11.15 uur, 12.00 uur
12.45 uur, 13.30 uur, 14.15 uur,
15.00 uur

Workshop spel
Lokaal 11, begane grond

10.30 uur, 11.15 uur, 12.00 uur
12.45 uur, 13.30 uur, 14.15 uur,
15.00 uur

Theaterpresentatie**:
Pieter de Hoochweg 222

10.30 uur, 11.30 uur, 12.30 uur,
13.30 uur, 14.30 uur, 15.30 uur

** Maximaal 60 bezoekers per keer, presentatie duurt ± 30 minuten.
Tickets zijn – zolang de voorraad strekt – gratis verkrijgbaar in de hal.
Begeleiding vanaf de Pieter de Hoochstraat vanaf 10 minuten voor aanvang.
Zangpresentaties in de t-spot:
Afwisselend programma vanaf 10.00 uur
De overige workshops van film en vormgeving zijn op ieder moment van
de dag te volgen in lokaal 19 en de kelder
INSCHRIJVEN: WWW.THEATERHAVOVWO.NL

PROGRAMMA
Open dag De Theaterhavo/vwo 13 januari 2018
Algemene vakken – lokalen 34/32
Verdiep je in de vakken wiskunde, geschiedenis, aardrijkskunde,
maatschappijleer, maatschappijwetenschappen en economie.

Natuurkunde, Scheikunde en Biologie – Lokalen 31/37
Proefjes met de docenten van natuurkunde, scheikunde, NLT en
biologie/verzorging.

Catering en Muziek – aula (t-spot)
Gezellig zitten met een kopje koffie of een lekkernij en genieten van een
muzikaal programma.

Ondernemende Projecten – lokaal 18
Start een eigen onderneming.

CKV/CKO lokaal 27
Kunst en Cultuur krijgen alle aandacht die zij verdienen.
Film – lokalen 19/24/29
Filmpresentaties van de leerlingen, workshop en een professionele
filmstudio.
Informatie algemeen
In de hal en de aula (t-spot) staat een heel team docenten en teamleiders
klaar. Bij hen kun je terecht met al je vragen over aanmeldingen, de
opleidingen, de vakken, etc.
Informatief praatje door Burt Aurik (Locatieleider en brugklascoördinator)
en Jaco van der Moolen (Hoofddocent artistieke vakken) – lokaal 33*
Voorlichting over De Theaterhavo/vwo. Na afloop is gelegenheid om vragen
te stellen. Er kunnen per keer maximaal 50 bezoekers naar binnen. Na
aanvang geen toegang.
Inschrijven – mediatheek (lokaal 26)
Schrijf je meteen in voor de audities of laat je voorlichten over hoe je dit zelf
thuis kan doen.

Reizen en internationalisering – lokaal 34
Ontdek de wereld tijdens onze interessante schoolreizen en uitwisselingen
binnen Europa, maar ook daarbuiten!
Rekenen - mediatheek
Een belangrijk onderdeel op weg naar je examen.
Talen – lokalen 18/20/22
Informatie over de vakken Nederlands, Engels, Duits en Frans.
Theater: dans-, zang- en spelworkshops – lokalen 7/5/11*
Diverse workshops o.l.v. vakdocenten.
Theaterpresentatie – Theater “de Vide” aan de Pieter de Hoochweg 222
Alleen toegang op vertoon van ticket. Deze zijn gratis verkrijgbaar in de
gang op de begane grond. Maximaal 60 bezoekers per keer. Begeleiding
vanaf de Pieter de Hoochstraat vanaf tien minuten voor aanvang.
Vormgeving – lokaal 9/kelder
Tentoonstelling, presentaties en workshop door leerlingen en docenten.

Klankbordgroep – lokaal 30
Informatie door ouders van leerlingen aan “nieuwe ouders”.
Leerlingenraad – lokaal 30
Informatie door leerlingen uit alle leerjaren.

* Voor aanvangstijden van de diverse workshops en presentaties zie
achterzijde van dit programma.

