
NETWERK
. De,'de graad secundair onderwüs

Het arbeidsmarktspel'Netwed<' geeft je

leerlingen inzicht in de modeme arbeids

markt. Via uitdagende en leuke vragen en

opdrachten komen ze in aanraking met

typische situatres, problemen en kansen

voorjonge en oude(e) schoolverlaters.

Sleutelwoorden z¡jn samen netweken

(wantwerk vinden en houden doeje niet al-

leen), zelfredzaamheid, bewustwording, rea-

lisme (zonder alle dromen opzij te zetten),

zelfreflectie en empathie.

'Netwerk' is een initiatiefvan vzw

Werkwijzer, metsteun van het ESF

(Europees Sociaal Fonds).

Prijs? 40 euro (60 eurovoor 2 spelLen,

* 10 euro voor elk bijkomend spel)

I nfo en bestellen: info@we rkwij zer.be,

www.schoolatwork.be (met o.a. een

zoekmachine naar bestaand educatieJ

mate iaaQ, www.wer kwij ze rv zw. b e

twee filmpjes met info op www.

w erkwij zervzw. be/sc ho o Iw o rk. htm

Extra: gratis train dc trainer-sessies

(enje kan dan een of meerdere speL-

dozen kopen aan 10 euro/ex.) - meer

info ttia info @wer kwij ze r. b e

M0UÈRE rN 2014

Eerste Wereldoorlog, hoe ons (neu-

trale) landje betrokken raakte en

hoe Limburg moest toezien hoe het

Duitse leger onze contreien gebruik-

te als aanloopstrook naar Frankrijk.

Daarbij toont hij in een wervelende

u¡teenzetting (à la 'Stijn en de ster-

ren') met tal van afbeeldingen hoe

de Limburgse bevolking omging met

die periode. ln weìke gemeenten was

de oorlog zichtbaarder en in welke

minder? Welke Limburgers speel-

den een rol van beteken¡s en welke

anekdotes zijn de moeite waard?

Met'Limburg 1914-1918' brengt

Stijn Vleurìs 'Kleine verhalen in een

Groote 0orlog', met soms verrassen-

de kantjes.

Wanneer? Op aanvraag, beschik-

baar tot december 2015 Prìjs? Af te
spre ke n, Provinciebe stuur Limburg
geeft f nancíë le tus senkomst voo r
schoolvoorstellingen in Limburg I nfo

en reserveren: www.maandac ht. be,

info@maandacht.be,016 20 43 98

Extra: educatieve map, samengesteld

door Jan Swerts, docent lerarenoplei-

ding s e cundair o nderw ij s

VLUCHTEN KAN NIET
MEER
. Derde graad secundttir orulerwijs

'Vluchten kan niet meer!?'is het

thema van de jaarlijkse wedstrijd

voor 16- tot 18-jarigen van vzw

Auschwitz in gedachtenis/Stichting

Auschwitz. De leerlingen maken

een werkstuk rond dit thema in de

periode rond 27 januari 2015, de

'lnternationale Herdenkingsdag

voor de Holocaust' en herden-

kingsdag van de bevrijding van

Auschwitz-Birkenau. Ze kunnen

een tekst (verhandeling, gedicht)

maken of een werk met een andere

creatieve invalshoek (foto, film,

beeld, maquette, schilderij, toneel,

muziek, straatproject). De zes win-

naars krijgen een ère-dìploma en

mogen grat¡s mee op de Auschwitz-

studiereis van 2015 (tijdens de

paasva ka nti e).

ûIJ
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INSTANT THEATER
. I tot'18 jaar

'De Nonsens Alliantie'verrast met

straffe sketches en leuke liedjes, ter
plaatse verzonnen en volledìg ge-

baseerd op suggesties van je leer
lingen. De spelers keren terug naar

school en ontpoppen zich tot lera-

ren, leerllngen en ouders. Lessen

bioìogie, geschiedenis, godsdienst,

projecten rond mil¡eu, media, mul-

ticulturele samenlevìng maar ook

speeltijd, pesten, schoolre¡zen of

wat er echt gebeurt in de leraren-

kamer kunnen aan bod komen. Een

extreme emotie, een historische

locatie, een exotische muziekstijl of

een saai thema voor een spreek-

beurt. Meer heeft'De Nonsens

Alliantie' niet nodig om een uur lang

met scherpe geest, radde tong en

af en toe een gitaar comedy uit het

niets te verz¡nnen-

. Vanafl4jaar
Jourdain wint Euromillions en wordt

zo in één klap multimiljonair. Hij

wil een hogere levensstandaard en

zijn vriend Dorante brengt hem de

nodige kennis bij over mode, taal,

omgang en kunst. Jourdain heeft een

blind vertrouwen in Dorante, die zelfs

de dochter van Jourdain wil trouwen,

kwestie van dochter en fortuin in
'goede' handen te ìaten. Route33

vertaalt de briljante komedie 'Le

bourgeois gentilhomme' van l\4olière

naar het Nederlands én naar 2014.

Wanneer? S c ho o lv o o r ste ll ingen op

22 januari (1 3.30 uur), 23 januari
(10 uur) en 13 maart (13.30 uur), in

G eme en s chap sc entrum' t G asthuis,

Wijnegem Prijs? 5 euro Reserveren:

03 288 21 80 Info: www.route33.be,

info@route3 3. be E¿tra: ook be schik-

baar als reisvoorstelling op school

Prijs? Overeen te komen lnÍo en re-

s e rve re n: info @ 1 2 3 c o me dy c lub. b e,

049s 47 20 07

LTMBURG 1914-1918
. Derde graa¡l secwtdair onderwijs

0p zijn eigen bekende, gedreven

en boeiende manier vertelt Stijn

l\4euris over het ontstaan van de

INSTANT THEATER

LTMBURG 1914-1918
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