
CALS KUNST  
& CULTUUR

kijken, luisteren, leren  
en vooral: doen! 

Meer informatie?
Tijdens de open dag kun je de volgende 

docenten benaderen voor informatie over 

de culturele activiteiten op het Cals College:

Faith McGirr: Beeldende Kunst 

Stefanie Meijer: Drama

Joost Overmars: Muziek



MUSiCALS
Wie kent de musicals van het Cals College 
niet? Elk jaar werken we met een flinke groep 
brugklassers aan de brugklasmusical en met 
leerlingen uit klas 2 t/m 6 aan de ‘grote’ mu-
sical. Dat is elk jaar een groot feest: voor wie 
komt kijken, maar bovenal voor de deelne-
mers aan deze avondvullende voorstellingen 
met eigen orkest, acteurs, dansers, kostuum- , 
schmink- , techniek- en decorploeg.

CULTUURAvoNdeN
Jaarlijks zijn er verschillende cultuuravonden
op het Cals College: muziekklasavonden, pre-
sentaties van de cultuurlessen en presentaties 
van de kunstvakken. Ook bij Cals Cultureel en 
Cals Klassiek treden leerlingen op en laten zij 
zien wat ze allemaal in huis hebben. Ouders, 
familie en vrienden zijn zeer welkom!

vooRSTeLLiNgeN
Elk jaar gaan alle klassen onder schooltijd naar 
een professionele voorstelling. Daarnaast kunnen 
de Cals-leerlingen met extra korting naar de 
voorstellingen in Theater de Kom in Nieuwegein 
als zij kiezen voor het cultuurabonnement van 
het Cals & de Kom.

CULTUURKAART
Alle middelbare scholieren in Nederland krijgen 
een Cultuurkaart. Deze kaart is een culturele 
creditcard. Aan de pas is een budget van €15,- 
gekoppeld. Het Cals College zal dit budget 
grotendeels collectief  besteden voor de voor-
stellingen en workshops onder schooltijd. 

Met deze pas krijg je ook nog eens allerlei 
kortingen in musea, theaters, bioscopen enz. 
Je krijgt een persoonlijke code en wachtwoord, 
waarmee je kunt inloggen op www.cultuurkaart.nl. 

Hier vind je ook informatie over kortingen en 
activiteiten.

KUNST eN CULTUUR
iN KLAS 1, 2 eN dAARNA
Op het Cals College doen we in alle leerjaren 
veel aan kunst en cultuur. In de onderbouw 
krijg je muziek, drama en beeldende vorming. 
Wil je eindexamen in een kunstvak doen? 
Dat kan ook, je kunt kiezen voor muziek of  
handvaardigheid als examenvak. 

CULTUURpRofieLSChooL
Het Cals College is onlangs erkend als cultuur-
profielschool en is lid van de vereniging van 
cultuurprofielscholen. De visitatiecommissie 
vond het kunstvakonderwijs van buitengewoon 
hoog niveau. De komende jaren zal de school 
het programma van kunstzinnige en culturele 
activiteiten verder ontwikkelen.

Daarnaast krijg je in de brugklas het vak 
cultuur met workshops muziek, theater, film, 
dans, beeldende kunst en design. Je kiest 
verder een specialisatie: muziekklas, toneelklas 
of  atelierklas. Als je alles leuk vindt of  nog niet 
kunt kiezen, doe je de mixklas en krijg je van 
alles wat!

Ook in de tweede klas kies je een specialisatie: 
muziek, toneel, atelier of  audiovisueel/design. 
In de derde klas kun je vrijwillig kiezen voor 
muziekklas of toneelklas. Door de verschillende 
specialisaties  kan iedereen zijn talent ontdekken!


