A A N V A N G S T I J D E N Workshops en presentaties 6 februari 2019

Informatief praatje*:
lokaal 33, 2e etage

18.30 uur, 19.15 uur, 20.15 uur

* Maximaal 40 bezoekers per keer. Na aanvang geen toegang.
Workshop zang
lokaal 11, begane grond

18.30 uur, 19.15 uur, 20.15 uur

Workshop dans
lokaal 7, begane grond

18.30 uur, 19.15 uur, 20.15 uur

Workshop spel
Lokaal 5, begane grond

18.30 uur, 19.15 uur, 20.15 uur

Workshop film-animatie, workshop vormgeving, filmpresentatie en
vormgevingstentoonstelling is de hele avond te bezoeken

Open
Avond
INSCHRIJVEN: WWW.THEATERHAVOVWO.NL

Let op! Inschrijving sluit donderdag 7 februari

6 februari 2019

PROGRAMMA
Informatie avond De Theaterhavo/vwo 6 februari 2019
Algemene vakken – lokalen 18, 20, 32, 34
Verdiep je in de vakken wiskunde, geschiedenis, maatschappijleer en
economie of dompel je onder in de talen Nederlands, Frans, Duits en Engels

Theater: spel-, dans en zangworkshops – lokalen 5, 7, 11*
Diverse workshops o.l.v. vakdocenten. Deze starten om 18:30 uur, 19:15
uur en 20:15 uur.
Vormgeving – lokaal 9
Tentoonstelling en een doorlopende workshop.

Catering – aula (t-spot)
Gezellig zitten met een kopje koffie of thee.
Film – lokalen 19 en 24
Filmpresentaties van de leerlingen en een workshop animatie.
Informatie algemeen
In de hal en de aula (t-spot) staan onze teamleden 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 40 bezoekers naar binnen. Na
aanvang geen toegang. Deze start om 18:30 uur, 19:15 uur en 20:15 uur.
Inschrijven – mediatheek
Schrijf je meteen in voor de audities of laat je voorlichten over hoe je dit zelf
thuis kan doen. Let op! Sluitingsdatum is op donderdag 7 februari 2019!
Leerlingenraad – aula (t-spot)
Informatie door leerlingen over de school, de reizen en uitwisselingen.
Natuurkunde, scheikunde en biologie – Lokalen 31 en 37
Proefjes met de docenten van natuurkunde, scheikunde en biologie.
Zij worden geassisteerd door leerlingen.

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

