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GO! Busleyden Atheneum campus Caputsteen bracht theatervoorstelling, zie ook
foto’s.

‘WHAT THE F*!’, DE
CAMPUS CAPUTSTEEN

THEATERVOORSTELLING

VAN

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het Busleyden Atheneum campus Caputsteen
een podiumvoorstelling voor en door leerlingen. Dit jaar brachten ze op donderdag 2
en vrijdag 3 mei ‘What the F*!’, een bewerkte versie van het theaterstuk ‘De wereld is
ondertiteld’ van Gijsje Kooter. De deelnemende leerlingen schreven zelf scènes
inclusief muziek, dans en visuele effecten. ‘Het was een erg boeiende en stimulerende
samenwerking tussen de leerlingen’, vertelt Roos Van Baelen, die samen met Diane
Parton de regie verzorgde.
Tilli, Lena, Lus, Caitlin, Raven, Jorian, Anna, Cloé, Tina en Finne: 10 leerlingen uit
verschillende leerjaren, onderwijsvormen en studierichtingen werkten de voorbije maanden
intensief samen om van het bestaande theaterstuk ‘De wereld is ondertiteld’ van Gijsje
Kooter een eigen herwerkte versie te maken. Vanuit hun eigen ervaringen schreven ze
scènes en voegden deze toe aan het stuk, zodat het ‘bootcamp’, waarover de voorstelling
gaat hun eigen bootcamp werd.
Elk talent van de leerlingen werd benut. Zo werden ook dans, muziek en visuele effecten
aan de voorstelling toegevoegd.
‘What the F*!’ gaat over problemen waarmee opgroeiende jongeren in onze maatschappij
geconfronteerd worden. Hoe ze een weg zoeken om er mee om te gaan en hun situatie te
aanvaarden. De thema’s: ouder-kindrelatie, drugs, verlies, rebellie, seksualiteit en de mate
waarin jongeren in onze maatschappij serieus genomen worden, komen in het stuk aan bod.
“Tien leerlingen die elkaars talenten ontdekken en een synergie opbouwen om het beste in
elkaar naar boven te brengen, dat is fijn om te zien”, zegt Roos Van Baelen. “Door de sterke
samenwerking binnen de groep werd het stuk naar een hoger niveau getild en kreeg het
meer diepgang dan het klassieke schooltoneel. Als methodeschool vinden we het belangrijk
dat het podium gedragen wordt door de leerlingen. Zo is het decor het resultaat van een
ontwerpopdracht gemaakt door de leerlingen van de kunstrichting Architecturale en
binnenhuiskunst onder begeleiding van Petra De Kempeneer. De visuele effecten, flyers en
kaarten zijn van de hand van de leerlingen Toegepaste beeldende kunst ondersteund door
de expertise van Inge Nuyts. Voor de dans kregen de leerlingen tips van Jana Van
Oosterwijck en de grime was het werk van Elke Matheussen. Tot slot werd de techniek
(decoropbouw, licht en geluid) ondersteund door Dimitri Bruyninckx.”
De leerlingen brachten vier opvoeringen, waarvan twee ’s middags voor scholen en twee ’s
avonds voor een open publiek. “Op de eerste avond kwamen heel wat oud-leerlingen
opdagen. Zij herinneren zich nog hun eigen deelname aan het Podium enkele jaren en
waren enthousiast over de voorstelling van de huidige lichting podiumbeesten!”
ZIE FOTO’s HIERONDER

Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 7200 cursisten
avondonderwijs en 36 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert
Van Hoof.

