Retouradres: Badhuiskade 361, 1031 KV Amsterdam

Aan alle leerlingen, ouders/verzorgers

Onderwerp: toneelvoorstelling Fiddler on the Roof
Beste leerlingen, beste ouders/verzorgers,
Atheneum+ & Gymnasium
Badhuiskade 361
1031 KV Amsterdam

Binnenkort vinden weer onze jaarlijkse toneelvoorstellingen plaats. De afgelopen maanden
is door een grote groep leerlingen onder de bezielende leiding van Robert Tatsis, Petra
Griffioen, Bien Muller en Camille Beurret hard gerepeteerd om een mooie productie te
kunnen brengen.

(020) 579 72 20
www.hyperionlyceum.nl
Datum

In de week van 8 april vinden op diverse momenten voorstellingen plaats. Er zijn twee
avonden speciaal bestemd voor ouders. De onderbouwklassen zullen per jaarlaag en onder
begeleiding een uitvoering bezoeken. De leerlingen uit de bovenbouwklassen krijgen ook
gelegenheid om naar een uitvoering te gaan. Het schema is als volgt:
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Woensdag 10 april

19.30

Aanvang opvoering

Ouders en belangstellenden

Donderdag 11 april

14.15
19.30

Aanvang opvoering
Aanvang opvoering

Brugklassen
Ouders en belangstellenden

Vrijdag 12 april

09.45
12.00
14.15

Aanvang opvoering
Aanvang opvoering
Aanvang opvoering

Tweede klassen
Derde klassen
Bovenbouwklassen
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Kaarten worden vanaf 26 maart in de grote pauze in de kantine verkocht. Voor leerlingen
van de onderbouw is het bezoek verplicht en de toegang gratis. Voor de leerlingen van de
bovenbouw is het bezoek facultatief; zij dienen wel hun kaartje op naam te reserveren bij
de kaartverkopers. Ouders en andere belangstellenden kunnen voor 6 euro een kaartje
kopen.
We zijn blij dat we ook dit jaar ons schooltoneelstuk in het prachtige theater het Zonnehuis
mogen opvoeren. Het Zonnehuis ligt aan het Zonneplein 30, 1033 EK, 5 minuten fietsen
van de NDSM-werf. Dit is ongeveer 20 minuten fietsen vanaf school. Voor de leerlingen van
de onderbouw is het daarom noodzakelijk op de dag van hun toneelbezoek een goede
fiets mee te hebben naar school.
We verwachten van de bezoekende leerlingen dat zij zich netjes gedragen in en om het
gebouw, en natuurlijk ook tijdens de voorstelling: niet praten en geen eten of drinken mee
in de zaal. Telefoons mogen tijdens de voorstelling niet gebruikt worden, jassen en tassen
dienen weggeborgen te worden in de garderobe.
We kijken uit naar een mooie voorstelling en hopen u daar te mogen begroeten.
Vriendelijke groet,
Schoolleiding Hyperion Lyceum
Elly Loman, Ingeborg Nietzman, Hans Schoonheim en Jaco Mijnheer
Onderdeel
scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

