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Den Haag, 20 september 2018

Aan de leerlingen uit 5 vwo en hun ouders-verzorgers
Beste leerlingen van 5 vwo,
Om het vak CKV af te sluiten in klas 5 zullen we in maart van dit schooljaar met alle
leerlingen uit deze klassen meedoen aan een project van Opera2Day.
In seizoen 2018-2019 toert Opera2Day langs de Nederlandse theaters met de
voorstelling
“Vivaldi-Dangerous Liaisons”. In deze voorstelling komen de meest opwindende aria’s
van de Venetiaanse componist samen op een nieuw libretto, gebaseerd op de roemruchte
Franse briefroman Les Liaisons Dangereuses van Pierre Choderlos de Laclos. Een verhaal
over liefde, lust en bedrog, en dat alles tegen de achtergrond van een naderende Franse
Revolutie.
Opera2Day zal naar onze school komen voor lessen die ter voorbereiding dienen voor het
maken van een eigen decorstuk dat daadwerkelijk in de voorstelling gebruikt gaat
worden.
5GA1 bezoekt de voorstelling op donderdagavond 7 maart 2019.
5A1, 5A2, 5A3 bezoeken de voorstelling op vrijdagavond 15 maart 2019.
Op de voorstellingsdag worden jullie ook in het theater verwacht om aan het decorstuk te
werken.
Om CKV dit schooljaar voldoende te kunnen afsluiten zijn jullie verplicht om bij alle
lessen, bijeenkomsten en de voorstelling aanwezig te zijn en een actieve bijdrage te
leveren.
Bij afwezigheid kan geen vervangende opdracht gegeven worden en het schooljaar dus
niet afgesloten worden met een voldoende voor CKV. Dit betekent dat je uitgesloten bent
van deelname aan het examen in leerjaar 6.
Noteer 7 of 15 maart in je agenda en zorg dat je deze dag en avond vrij houdt!
Ik wens jullie veel plezier en inhoud toe met jullie deelname aan dit bijzondere project.
Mochten er nog vragen zijn naar aanleiding van deze brief, schroom niet om mij aan te
spreken of te mailen.
Met vriendelijke groet,
Mevr. E. Bensch
(bns@lyceumypenburg.nl)

