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WELKOM in de Brugklas door theatergroep The Big Mo
Voorstelling over het starten met een middelbare schoolopleiding.
Wat is dat eng, al die verschillende docenten en leerlingen in die
grote school! Je veilig voelen, pesten,… elkaar leren kennen in je
nieuwe klas.

Week 42

Stedenreis 4e klassen havo en vwo
Alle leerlingen hebben een keuze gemaakt voor de steden Londen,
Parijs, Berlijn, of Amsterdam. Bezoek aan culturele highlights

19 oktober 2017

Bezoek Stopera
Balletvoorstelling Mata Hari door Nationale Ballet
Vrijwillige inschrijving: 20 leerlingen. ’s Middags workshop met
uitleg van inhoud verhaal en specifieke danskenmerken

20 oktober 2017

Workshop Documentaire maken voor 5 VWO
Mediabedrijf De Frisse Blik geeft workshop documentaire maken
voor alle 5 vwo CKV leerlingen

Week 47 en 48

Popworkshops voor alle derde klassen vmbo, havo en vwo in PX
In samenwerking met de Muziekschool Waterland en PX leren de
leerlingen in een workshop van 1,5 uur in kleine groepen een song te
analyseren en te begeleiden en te zingen .

28 november 2017

Theatervoorstelling Op Sterk Water alle 4e klassen vmbo, havo, vwo
Improvisatie theater door Op Sterk Water. Alles valt of staat met de
input van het publiek! Maar dat is nooit een probleem in deze zeer
interactieve theatervoorstelling! Zeer humoristische acts zijn het
gevolg.

15 december 2017

Theatervoorstelling King B door theatergroep Tafel van Vijf
Een Muziektheatervoorstelling over de tijd van Willem II (rond 1848)
met als thema’s ontstaan van de Nederlandse Democratie en
(homoseksuele) liefde.
Voor 5 VWO

19 december 2017

In de avond op het DCB
Engelstalige theatervoorstelling Cambridge English
Little Victorians door Philleas Foggs

Week 4 2018

Filmworkshops in EYE voor 4e klassen havo en vwo (CKV)
Iedere klas volgt een workshop van 3,5 uur in de studio’s van het
filmmuseum/ bioscoop EYE. Er is keuze uit diverse workshops.
Leerlingen maken een eigen film.

19 februari 2018

In de middag
World war 1 poets voor 5 VWO leerlingen Cambridge English
In de avond:
Engelstalige theatervoorstelling van een verhaal van Shakespeare
voor 3 vwo Cambridge English

13 maart 2018

Bezoek Stopera
Operavoorstelling Das Floss der Medusa door de Nationale Opera
Vrijwillige inschrijving voor bovenbouwleerlingen Kunst en CKV. (4
havo-vwo, 5 havo-vwo, 6 vwo) ‘s middag workshop over opera en de
inhoud van het verhaal. 20.15 uur voorstelling in Stopera.

Feb-april 2018

Sing-a-song muziekproject 5 VWO (CKV)
In samenwerking met docenten van Muziekschool Waterland en PX
leren de leerlingen een song te schrijven en uit te voeren. Met
basislessen in diverse begeleidingsinstrumenten

Jan-april 2018

Digital composing voor 4 vwo (CKV)
Muziek maken met de computer, hoe werkt dat? Een workshop
verzorgd door Muziekschool Waterland
Muziekproject 4e klassen havo (CKV)

4 april 2018

Cultuurdag voor alle 2e klassen
Alle leerlingen kiezen op deze dag 2 culturele of kunstzinnige
workshops en krijgen les van professionals. Denk hierbij aan een
workshop breakdance, zeefdrukken, toneelspelen,…

5 april 2018

Dansdag A Choice of a Dancer voor 3 vmbo
De gehele dag krijgen de leerlingen les in moderne danssoorten. Aan
het eind zal het geleerde in een voorstelling uitgevoerd worden.

19 april 2018

Talentenavond: Don Bosco gots talent
Muziektalenten worden uitgedaagd en song ten gehore te brengen
op het podium in de grote aula van het Don Bosco College.

25 april 2018

Dansdag A Choice of a dancer voor 3 Havo en 3 VWO

April mei 2018

World Press Photo en Paleis op de Dam voor 4 havo en 4 vwo
Rondleiding in World Press Photo expositie en een rondleiding door
Paleis op de Dam

Mei juni 2018

Museum bezoek 1e en 2e klassen
Alle klassen bezoeken met hun mentor een museum en volgen daar
een workshop.

7 -11 juni 2018

Rome reis 6 vwo
Vrijwillige deelname aan dit hoogtepunt op cultureel gebied. Vijf
dagen cultuur proeven en ervaren van de hoogtepunten van de
culturele historische geschiedenis van Rome

