Uniek lesprogramma en kerstvoorstelling over vluchtelingen
In de kerstvakantie is het muzikale toneelstuk GIJS! te zien in het Rodenborch-College. ‘GIJS!’ is een
bijzondere kerstvoorstelling die vele organisaties samenbrengt rondom een actueel onderwerp:
vluchtelingen. Het muzikale toneelstuk vertelt het verhaal van Addis, een jongen die zijn eindexamen
doet, maar plotseling met zijn gezin terug moet naar Ethiopië. Deze groots opgezette, professionele
voorstelling is geproduceerd door Theater aan de Parade en de Cabaretfirma en wordt opgevoerd
door leerlingen en docenten van het Rodenborch-College. Kom met collega’s of je hele gezin met
eigen ogen bekijken wat deze bijzondere samenwerking teweegbrengt!
Van Rodenborch-scholier tot vluchteling …
Addis doet dit studiejaar zijn eindexamen. Maar… het gezin van Addis moet terug naar Ethiopië, zo
heeft de rechter beslist. En al snel: in de eerste week van het nieuwe jaar. Dat betekent dat Addis zijn
school niet kan afmaken en binnenkort afscheid moet nemen van zijn vrienden en zijn omgeving. Het
is niet eerlijk, vinden Gijs, Badel en twee van hun klasgenoten Machteld en Arend. Zij komen daarom
in actie. En wat er dan allemaal gebeurt…
Bijzondere samenwerking
‘GIJS!’ is geschreven door Frank Verhallen van de Cabaretfirma en wordt gespeeld door Tommy
Zonneveld (als Addis) en leerlingen, hun ouders en docenten van het Rodenborch-College. Het
vijfkoppig orkest onder leiding van Jurrian Marx speelt bekende nummers zoals ‘Kan ik iets voor je
doen’ van De Dijk.
Lesprogramma Vluchtelingenwerk
Vluchtelingenwerk Zuid Nederland biedt een speciaal bijpassend lesprogramma aan om leerlingen
actief na te laten denken over het onderwerp vluchtelingen. Een jonge vluchteling kan zijn ervaringen
komen vertellen, waardoor leerlingen zich extra goed in de vluchtelingen kunnen verplaatsen. Dit
kan ook bij jou op school georganiseerd worden. Meer info? Stuur een mailtje naar :
bekendmaaktbemind-zuid@vluchtelingenwerk.nl

De kerstvoorstelling ‘GIJS!’ is van 27 tot en met 31 december te zien bij het Rodenborch-College. Er
zijn zowel avondvoorstellingen als middagvoorstellingen. Kaarten zijn te bestellen via
theateraandeparade.nl en bij Theaterkassa op 0900 – 33 72 72 3.
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