datum

tijd

Genre/activiteit

September

culturele activiteiten jaar 2018-2019

Voorstelling /presentatie/activiteit

plaats

september

Voor wie?
september

ma10 sept

15.3017.00u

Muziek

Muzikantencafé; speel maar mee!

B303 school

Iedereen die graag muziek
maakt

ma24 sept

15.3017.00u

Muziek

Muzikantencafé; speel maar mee!

B303 school

Iedereen die muziek wil maken

vrij28 sept

14.3016.00u

Theater

voorstelling Frans ‘Notre Dame de Paris’
Aula school
historische roman van Victor Hugo, gespeeld voor
onze leerlingen Frans en leerlingen van een andere
school

60 leerlingen Frans

di 2 okt

19.3021.00u

Voorlichting

Aula school

Ouders en leerlingen Frans klas
4

do 4 okt

vertrek

Ouder-leerlingenavond voor reis Besacon,
voorbereiding op een geweldige week in Nijmegen
en in Frankrijk
Cultuurreis naar de Golf van Napels

Napels

leerlingen klas 5

do 4 okt

vertrek

Cultuurreis naar Rome

Rome

leerlingen klas 5

vrij 5 okt

vertrek

Cultuurreis naar Sicilië

Sicilië

leerlingen klas 5

vrij 5 okt

vertrek

Cultuurreis naar Griekenland

Griekenland

leerlingen klas 5

do 11 okt

19.30u
(!!)

Theater
18.30u inleiding

Stadsschouwburg
Nijmegen

Open Intekening (gratis kaartjes
mediatheek)

ma 22 okt

15.3017.00u

Muziek

‘King Lear’ door Toneelgroep Maastricht met
Huub Stapel, Wilfried de Jong, Porgy Franssen
Sylvia Poorta. Regie Servé Hermans
King Lear wil zijn rijk verdelen onder zijn drie
dochters maar hoeveel houden ze van hem
eigenlijk..?
Gekonkel verraad onrecht en prachtige taal,
kortom; de personages van Shakespeare
Muzikantencafé; speel maar mee!

B303 school

Iedereen die muziek wil maken

Oktober

November
do 1 nov

20.00u

Theater
inleiding 19.00u

do 1 nov

20.30u

Toneel

ma 5 nov

15.3017.00u

Muziek

di 6 nov
di 13 nov

vrij 16 nov
za 17 nov

ma 19 nov

20.00u

Op reis
Toneel

Hele
dag
20.00u

Kunstvakken en
Filosofie
Cabaret

di 20 nov

15.3017.00u
9.30Dans
12.00u
(4 klas)
12.0014.00u
(3 kl)
Profielexc.

di 20 nov
wo 21 nov

20.30u

di 20 nov

Theater

‘Allemaal Mensen’ door Toneelgroep
Stadsschouwburg
Oostpool regie Marcus Azzini ‘Ik wil laten zien dat
we elkaar hebben en dat dat de redding is..’ Wie
ben jij, wie ben ik, en wat houdt ons bezig?’”
Allemaal Mensen’ is een bad waarin je duikt en een
paar uur later weer boven komt. Geïnspireerd en
door elkaar geschud en vooral; onvergetelijk.
‘De Rechtvaardigen’ (Camus) door
Lux theater
Toneelschuurproducties & Eline Arbo ‘Hoe ver
zijn wij bereid te gaan om onze wereld vorm te
geven?’
muzikantencafé
B303 school

Open Intekening (gratis kaartjes
mediatheek)

Naar Besancon tot 13-11. op en top Franse cultuur
‘Van de Koele Meren Des Doods’ (Frederik van
Eden) met Vincent Croiset Tijn Doctor e.a. Regie
Ger Thijs
Wat is de ‘ware’ liefde?
Kunst- Filosofie project. Boeiend en dynamisch
project voor en door alle leerlingen Kua en Filo
‘Het kromme Hout der Mensheid’ Tim Fransen
In welke staat verkeert onze menselijke
beschaving? Tim Fransen makt de balans op. En
waarom liggen de antwoorden bij Beethoven
Napoleon en Kant?
muzikantencafé

Besancon
Stadsschouwburg
Nijmegen

Leerlingen Frans klas 4
Leerlingen klas 5 Nederlands

School lokalen en
aula
Stadsschouwburg
Nijmegen

Leerlingen Kunst-Filosofie klas 6

B303

Iedereen die muziek wil maken

Leerlingen klas 5 Nederlands

Iedereen die van muziek houdt

Leerlingen Filosofie/ Open
Intekening (gratis kaartjes
mediatheek)

Dansworkshops voor alle 1e klassen. Verschillende BOM-Dramastijlen van dans/beweging samen met je klas.
Gymzalen
Ochtend vier klassen en middag 3 klassen. je hoort
nog van je mentor wanneer jouw klas aan de beurt
is en waar je moet zijn..

Alle leerlingen klas 1 dansen

Voor leerlingen kunst Bv en Dr bijzondere
activiteiten kunst en cultuur
Activiteitendag voor de jaarlagen met ook cultuur
‘Cinema’ door Toneelgroep Oostpool & Het
Nationale Theater
Een bruisend onhandig en nerdy verhaal over uit

Klas 6 kunstvakken
Lux theater

Leerlingen klas 5 Nederlands

do 22 nov

20.30u

Theater

vrij 30 nov

12.000.30u

Busreis,
rondleiding
workshop
operabezoek

December
ma 3 dec
wo19 dec

Hele
dag

Muziek
Verschillende
workshops
theater-Beeldend
Etc.

de tijd gevallen outsiders. Veel filmquotes,
iconische scènes uit blockbusters worden
nagespeeld. Regie; Jeroen de Man
‘Cinema’ door Toneelgroep Oostpool & Het
Nationale Theater
Een bruisend onhandig en nerdy verhaal over uit
de tijd gevallen outsiders. Veel filmquotes,
iconische scènes uit blockbusters worden
nagespeeld. Regie; Jeroen de Man
Opera ‘Il Barbiere di Siviglia’ (Rossini) de
Nationale Opera
Regie ; Lotte de Beer met Het Nederlands
Kamerorkest olv Maurizio Benini (20.00-22.50) De
graaf Almaviva is smoorverliefd op de mooie
Rosina maar Bartolo wil met haar
trouwen…vanwege de bruidschat. De slimme
Figaro helpt!
muzikantencafé
culturele dag met veel creatieve workshops naar
keuze voor alle leerlingen klas 3 (theater-dansbeeldend-muziek) Doen doen doen!

Lux theater

Leerlingen klas 5 Nederlands en
Open Intekening (gratis kaartjes
mediatheek)

Muziektheater
Amsterdam

30 Leerlingen Kunst klas 5 op
intekening tijdens les

B303 school
Verschillende
locaties in
Nijmegen

Voor iedereen die wil
Jaarlaag 3 alle leerlingen

Januari
ma 14 jan

Verteltheater

‘Metamorfosen’ van Ovidius door Theater
Aluin
De acteurs van Aluin spelen en vertellen op altijd
aansprekende wijze de verhalen van Ovidius

Aula school

Leerlingen klas 6 Latijn ( 4
klassen 2x2)

Muziek

Muzikantencafé; speel maar mee!

B303 school

Theater

Metamorfosen’ van Ovidius door Theater
Aluin

Aula school

Voor iedereen die muziek wil
maken!
Leerlingen klas 6 Latijn (3
klassen)

wo 16 jan

10.4511.45u
of
12.4513.45u
15.3017.00u
10.4511.45u
of
12.4513.45u
20.00u

Moderne dans

Stadsschouwburg
Nijmegen

Open intekening (gratis kaartjes
mediatheek)

do 24 jan

20.30u

Theater

Lux theater

Leerlingen klas 5 Nederlands

do 24 jan

16.15u
19.30u

Theater op school

Aula school

Welkom iedereen (kaartjes hal)

ma 28 jan

15.3017.00u

Muziek

‘Moderne meisjes’ door Introdans. Door 3
eigenzinnige choreografes geïnspireerd op
o.a.Picasso, Salvator Dali en Intouchables. Muziek
van Einaudi speciaal voor Introdans door het
Gelders Orkest
‘Rishi’ door Firma Mes, een ‘zeldzaam mooie
performance’ een reconstructie van een fatale dag
waarin een 17-jarige Surinaams- Hindoestaanse
jongen wordt doodgeschoten door een politieagent.
26 betrokkenen blikken terug op deze dag.
Eindexamenvoorstelling klas 6 Drama . Altijd een
bijzonder moment als alle 6e klassers optreden
voor publiek.
Muzikantencafé; speel maar mee!

B303 school

Iedereen die van muziek houd!

ma 14 jan
di 15 jan

Februari
vrij1 febr

19.00-

Muziek

do 7 febr

20.30u

ma11 febr

15.3017.00u
20.30u

wo13 febr

Iedereen welkom!

Filosofie/theater/
muziek
Stand-up
philosophy

Bandfest voor en door alle leerlingen; super bands Aula school
en solisten Vele bekende binnenschoolse en
buitenschoolse namen
‘Een Antwoord op Alle Vragen’ door Laura van Lux theater
Dolron & Cie. De Koe met acteurs en
muzikanten, elke avond een live een filosofisch
theaterconcert. Elke avond anders..

Muziek

muzikantencafé

Iedereen die van muziek houdt

Theater

‘People, Places and Things’ door Toneelgroep Lux theater
Oostpool. een aangrijpende voorstelling over
falen en weer opstaan in een wereld waarin de
waarde van je leven wordt bepaald door het succes
dat je hebt. met Hannah Hoekstra, Ariane Schluter
e.a.
Open Dag met verschillende culturele activiteiten
Aula school
in de aula, ga kijken en doe mee!

Alle leerlingen Klas 5 Nederlands

Muziek

muzikantencafé

B303 school

Iedereen die van muziek houd!

Poezie dans
muziek theater

In deze week Voordrachtfestival door middelbare
scholen uit Nijmegen! Stedelijk Gymnasium datum
later bekend

Lindenberg

Iedereen is welkom!

za16 febr

Hele
Theater muziek
dag
beeldend
volgens
progra
mma

ma 25febr

15.3017.00u
Tijd
nog
onbeke
nd

B303 school

Leerlingen Filosofie (gratis
kaartje mediatheek)

Door leerlingen kunstvakken en
Apollo leerlingen

Maart
ma11 mrt
zo 23 mrt

ma 25 mrt
do 28 mrt

zo 31 mrt

15.3017.00u
20.00u

15.3017.00u
16.15u
19.30u

Theatercollege

Theater in school

16.00u Filosofie muziek
(!!)
Oppass
en
middag
voorste
lling!!

April
do 4 apr

vrij 5 apr

avond

Culturele
activiteiten
Muziek
voorbereiden
Muziek

do 11 apr

20.00u

Cabaret

ma 08 apr

15.3017.00u
20.30u

do 4 apr

wo 10 apr

Toneel

Muzikantencafé; speel maar mee!

B303 school

Iedereen die muziek wil maken!

‘In Vertrouwen’ Mr. Gerard Spong (hoe
functioneert een advocaat in strafzaken,
taakopvatting, dilemma’s en bewijsperikelen
komen allemaal aan bod. Luister naar
geruchtmakende moord-en zedenzaken en fraudes
Muzikantencafé; speel maar mee!

Stadsschouwburg
Nijmegen

Open Intekening met voorrang
leerlingen klas 5/6 Maatschappij
Wetenschappen (gratis kaartjes
mediatheek)

B303 school

Iedereen die muziek wil maken

Shakespeare voorstelling door klas 5 Drama.
Leerlingen spelen op geheel eigen wijze
fragmenten uit het werk van Shakespeare
(examen onderdeel)
‘Tijd & Melancholie’ door Joke Hermsen &
Corrie van Binsbergen Joke Hermsen stelt
vragen over Tijd Melancholie en Kunst(voor
iedereen die behoefte heeft aan rust en reflectie)
filosofie zang en gitaar (Fernando Lameirhinas)

Aula school

Welkom iedereen ( kaartjes in
de hal)

Lux theater

Leerlingen Filosofie

Leerlingen uit Besancon zijn een hele week in
Nijmegen voor allerlei activiteiten
Inrichten aula voor Muziekavond

Nijmegen en
anders

Leerlingen Frans met Franse
leerlingen

Muziekavond voor en door leerlingen ;
verschillende muzikale optredens
Cabaretestafette. Veel aanstormend talent
cabaret!

Aula school

Welkom iedereen!

Stadsschouwburg
Nijmegen

Muzikantencafé; speel maar mee!!

B303 school

‘Het Temmen van de Feeks’ door
Toneelschuur Producties & Nina Spijkers met
o.a.Roelant Fernhout
Over de man-vrouw verhoudingen. Een feestelijke
voorstelling vol dubbelrollen, snorren en

Lux theater

Open Intekening met voorrang
klas 3 Drama
(gratis kaartjes mediatheek)
Voor iedereen die muziek wil
maken!
Leerlingen klas 5 Nederlands

za 15 apr
di 18 apr

Op reis

nepwimpers
Alweer een Shakespeare dus!
Reis naar UK, Engelse taal en cultuur

48 Leerlingen klas 4

Mei
ma 6 mei

wo 15 mei

15.3017.00u
Hele
dag
20.00u

vrij17 mei

20.00u

Dans
Inleiding 19.00u

ma 27 mei

15.3017.00u

Muziek

‘Kom hier dat Ik U Kus’(Griet op de Beeck)
met Sophie van Winden, Oda Spelbos, Dragan
Bakema
Dit verhaal voor het eerst op het toneel met humor
scherpte en ontroering
Sol & Paul XXX door Het Nederlands
Danstheater I met werk van deze fantastische
choreografen, altijd verrassend!
Muzikantencafé; speel maar mee!

Film
Film

Wordt later gekozen en bekend gemaakt (Knd)
Wordt later gekozen en bekend gemaakt (Knd)

Lux
Lux

Alle leerlingen jaarlaag 4
Alle leerlingen jaarlaag 5

Film

Wordt later gekozen en bekend gemaakt

Lux

Alle leerlingen jaarlaag 3

do 9 mei

Muzikantencafé; speel maar mee!

B303 school

Voor iedereen die muziek wil
maken!
Alle leerlingen klas 1

Excursie

Klas 1 naar Xanten en dag van de Mythologie

Xanten/school

Toneel

Stadsschouwburg
Nijmegen

Leerlingen Klas 5 Nederlands

Stadsschouwburg
Nijmegen

Open Intekening (gratis kaartjes
mediatheek)

B303 school

Voor iedereen die muziek wil
maken!

Juni
ma 24 juni
di 25 juni
Juli
ma 1 juli

