Informatie voor de leerkracht/docent
In september gaat in Zuidbroek Theaterspektakel NOORD spelen: www.noordtheater.nl.
Onderwerp van deze voorstelling is klimaatverandering vanuit het oogpunt van jongeren,
een pittig onderwerp, gegoten in een spannend theaterstuk.
Omdat het gaat over jongeren willen we graag kinderen en jongeren van 10 t/m 14 jaar
betrekken bij dit onderwerp door middel van een ontwerpwedstrijd.
Vandaar deze info naar de scholen.
Er kan een hele klas mee doen, een groepje of individuele leerlingen.
We weten dat het vlak voor de zomervakantie is, maar wellicht juist de tijd om in de klas stil
te staan bij dit onderwerp, wat vanuit diverse kanten aangevlogen kan worden.
Wat is de bedoeling:
NOORD daagt kinderen van 10 t/m 14 jaar uit om creatieve oplossingen te bedenken
voor de problemen die ontstaan door klimaatverandering.
Dat kan door iets te schrijven, een filmpje te maken, te tekenen, iets te bouwen.
De mogelijkheden zijn legio. Hoe ziet jouw ideale wereld eruit? Je eigen buurt,
dorp of stad kan een inspiratiebron zijn. Geef je creativiteit de vrije ruimte. Het
thema nodigt uit om vanuit zowel kunst, natuur, erfgoed, techniek, media aan
de slag te gaan.
Wanneer en waar inleveren?
Je kunt je inzending inleveren t/m 22 augustus 2021 bij de Theaterhal achter Hotel van der
Valk-Zuidbroek, Burgemeester Omtaweg 4.
Films/video’s kunnen worden gestuurd via we transfer naar wedstrijd@noordtheater.nl
Wat kun je winnen?
3 individuele winnaars krijgen elk 4 kaarten voor het hele gezin op een NOORD
Theatermiddag/avond mét backstage tour.
Wint jouw klas, dan mag jouw hele klas gratis naar de NOORD Theatervoorstelling en krijgen
jullie met je hele klas een backstage tour.
De beste inzendingen worden eind augustus uitgekozen door een jury bestaande uit:
Adriaan Hoogendoorn, burgemeester van Midden Groningen
Marieke Vegt, directeur Stichting Kunst& Cultuur
Toine van Bijsterveldt, voorzitter Stichting Walkyre.
Expositie gedurende de maand september.
Alle inzendingen worden geëxposeerd in de enorme theaterhal van NOORD.
Theaterbezoekers kunnen zich dan laten inspireren door de ideeën die zijn bedacht en wie
weet wordt jouw idee opgepakt en zie je het in de toekomst gebeuren!
Kijk voor meer informatie en inleverdata op:
www.noordtheater.nl/ontwerpwedstrijd
De wedstrijd komt ook in het ZomerDoeBoekje dat op scholen,
campings, musea e.d. wordt uitgedeeld.

