
CHRISTELIJKE SCHOLENGEMEENSCHAP 
GYMNASIUM |  ATHENEUM |  HAVO |  VMBO

Programmagids
2011–2012



2 3

•

De cultuurcommissie 

2011-2012

mw. lammers
e.lammers@oosterlicht.nl

schoolbreed en tweede fase 
•

mw. Kuijpers
s.kuijpers@oosterlicht.nl

vmbo 
•

Dhr. Van KerKhoVen
r.kerkhoven@oosterlicht.nl

vmbo
•

mw. loK
m.lok@oosterlicht.nl
eerste fase klas 1/2

•

Dhr. wiesman
s.wiesman@oosterlicht.nl

eerste fase klas 1/2
•

mw. peters
mj.peters@oosterlicht.nl

eerste fase klas 3 
• 

mw. oosterwijK
e.oosterwijk@oosterlicht.nl

eerste fase  
•

mw. post
m.post@oosterlicht.nl

tweede fase  
•

Voor je ligt het overzicht van de culturele activiteiten die de 
cultuurcommissie van het Oosterlicht College Dieselbaan je dit 
schooljaar aanbiedt. In een nieuwe vormgeving en daarom iets later 
dan je gewend bent. Zoals je weet zijn wij een cultuurprofielschool. 
Dat betekent onder dat wij het belangrijk vinden dat je kennis maakt 
met kunst en cultuur in de breedte en in alle leerjaren. In dit boekje 
vind je een overzicht van  voorstellingen en bijzondere projecten die 
zowel door professionals van buiten de school als door onze eigen 
leerlingen worden uitgevoerd. Voor een aantal activiteiten kun je je 
dus opgeven om mee te doen! 

Het vaste aanbod in de onderbouw en bovenbouw vindt onder school- 
tijd plaats. We willen je graag vertellen wat je kunt verwachten.

Het extra aanbod is vrijwillig en je kunt hiervoor auditie doen of je 
gewoon opgeven bij de docenten die staan genoemd. Bovenbouw 
leerlingen kunnen deelname aan het extra aanbod als K-uren 
declareren. 

Wat niet in dit boekje is opgenomen zijn de excursies van de ver - 
schil lende vakken die onder schooltijd plaatsvinden en de activiteiten 
die de expressieklassen onder of na schooltijd ondernemen. 

Het kunstprogramma komt mede tot stand dankzij subsidie van 
gemeente Nieuwegein (cultuurdagen), ministerie van OC&W 
(cultuurkaart) en een ouderbijdrage in de onderbouw klassen.

Beste leerling

hartelijKe groet en Veel plezier met De 
actiViteiten, ooK namens De leerlingenraaD
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inhoud

3
12

openbare presentaties
en exposities

12

Vast aanboD
Voorstellingen en concerten

Bijzondere projecten in de les
Dagprojecten

12

extra aanboD
OC producties 

Extra lessen drama
Extra activiteiten

12

Voorstellingen  
in De Kom met Korting

12

KunstbenDe

12

aanboD op alfabet

12

aanboD op Klas
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oPenBare
Presentaties
& exPosities

Op het Oosterlicht College kun je  
regelmatig kijken naar voorstellingen,  
presentaties en exposities met werk  

van onze leerlingen. De entree is meestal 
gratis. Kom kijken en zet de data  

vast in je agenda! 
Ook je ouders zijn van harte welkom.
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agenda

woe 16 noVember    

Voorstelling over Pesten voor ouders door Kunst drama vwo 5, 
19.30 uur
Do 24 noVember en za 26 noVember   

Voorstelling ‘Change YOUR world’ OC muziektheater i.s.m. 
VocaalLAb in Huis aan de Werf Utrecht, avond, niet gratis
ma 28 noVember   

Muziekpresentatie A1 en T1, 13.10 uur
Vr 09 December          

Presentatie HKU-project door vmbo B2, 19.30 uur, niet gratis
woe 14 December  

Vreeswijk bij kaarslicht, optreden docentenkerstkoor

Vr 23 December   

Kerstviering, diverse optredens
Do 15 December   

Voorstelling Circustheaterproject door  
expressieklas havo/vwo 1, avond
Do 26 januari            

Eindpresentaties door examenklas Kunst drama + beeldend havo 5 
en vwo 6 op diverse locaties in de school, avond
woe 29 februari          

Presentatie poëzieproject vwo 3
Vr 23 maart    

Presentatie poëzieproject B1, 19.30 uur
Do 05 april  

Paasviering, diverse optredens
Do 26 april    

Voorstelling ‘Rhapsody’ OC muziektheater, avond, niet gratis
Do 31 mei  

Eindpresentatie Kunst drama vwo 4, avond
Vrij 01 juni  

Eindpresentatie Kunst drama havo 4, vwo 4 en 5, avond
Di 05 juni    

Eindpresentatie en expositie expressieklas vmbo 1, avond
woe 06-06  

Eindpresentatie en expositie expressieklas havo/vwo 1, avond
Vrij 08 juni  

Eindpresentatie Kunst drama vwo 5, avond
ma 11 juni           

Eindpresentatie en expositie expressieklas havo/vwo 2, avond
Do 14 juni   

Eindpresentatie en expositie expressieklas vmbo 2, avond
n.n.b.       

Voorstelling Perseus door gymnasiumklas 1, avond
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De muurbloem

Op de muurbloem in de trapopgang vlakbij de beer vind je elke 
maand werk van leerlingen, die het examenvak Kunst Beeldend 
hebben gekozen, tentoongesteld.

Van de leerlingen van het (examen)vak tekenen en handvaardigheid, 
CKV en de expressieklas vind je wisseltentoon stellingen in de 
vitrines, de gangen en trappenhuizen.
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vast
aanBod

Dit is het aanbod van  

professionele voorstellingen, concerten  

of bijzondere projecten met gastdocent  

die je onder schooltijd ziet of doet.  

Leerlingen uit de leerlingenraad,  

de kunstvakdocenten en de  

cultuurcommissie kiezen dit aanbod.  

Je gaat altijd onder begeleiding van  

een docent naar de voorstelling  

of het concert. 

13
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last minute 
Danstheater tr@nz
DansVoorstelling

 
Gehaaste blikken op horloges, geïrriteerd dringen in de rij, nerveus 
tikken met de vingers en… onvrijwillig wachten. We moeten door! 
Drie gemaskerde personages lopen elkaar in de weg. Zij dromen 
over een andere wereld, waarin haastige spoed ongekend is. Samen 
dansen ze deze droomwereld, waar kleur en muziek bestaan en 
waar ze heerlijk zichzelf kunnen zijn. Met verschillende dansstijlen 
als modern, hiphop, locking, breakdance en zelfs Charleston vieren 
de dansers hun feestje. Daardoor is deze voorstelling niet alleen 
een vrolijke kennismaking met dans en danstaal, maar ook een 
introductie op een aantal dansstijlen, vorm gegeven in muziek, dans 
en kleurige tableaus vivants.

Voor wie Klas 1 Vmbo en haVo/Vwo 

wanneer DonDerDag 19 en VrijDag 20 april 2012

jongen en yo! 
andy ninvalle
muzieKtheaterVoorstelling

Andy Ninvalle laat in deze onemanshow zien dat hij behalve een 
begaafd danser ook een fantastische beatboxer, rapper, breaker, 
presentator en entertainer is. In ‘Jongen en Yo’ vertelt hij de 
ontstaans-geschiedenis van de human beatbox in New York. Hij zet 
uiteenlopende personages neer en schakelt van de een naar de 
ander met effecten en geluiden. Met de nodige humor neemt hij de 
hiphoppers en hun manier van rappen, praten, bewegen en kleden 
op de schop. De show eindigt met een spectaculaire beatbox act die 
laat zien dat Andy een van de besten is in zijn vak.

Voor wie Klas 2 Vmbo en haVo/Vwo  

wanneer DonDerDag 12 en DinsDag 17 januari 2012

14 15
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normaal 
theatergroep ponies
theaterVoorstelling

Milan en Emma nemen ons mee in een dag uit hun leven: opstaan, 
ontbijten, naar school en ’s avonds naar het schoolfeest. Ogen-
schijnlijk zijn het heel normale mensen. Maar… Milan leert slecht, 
heeft een warrige moeder, kan emoties moeilijk inhouden, is gek 
van sterren en planeten en wordt gepest. En Emma blijkt boven-
normaal. Ze ziet er altijd verzorgd uit, kan heel goed leren, gaat 
braaf naar pianoles, haalt alleen maar negens en tienen en is ook 
nog eens beeldschoon. In de onvermijdelijke zoektocht naar elkaars 
aandacht, sympathie en liefde proberen ze uit te vinden hoe ze op 
elkaar overkomen. Wie is nou eigenlijk normaal? En vooral: wat is 
normaal en wie bepaalt dat eigenlijk? 

Voor wie Klas 3 Vmbo en haVo 

wanneer DinsDag 6 en woensDag 7 maart 201216 17

Ken je klassiekers  
theatergroep aluin
theaterVoorstelling

Twee acteurs en een actrice geven in twee lesuren inzicht in maar 
liefst 10 klassiekers!
In de theatervoorstelling maak je in een sneltreinvaart kennis met 
de klassieke stukken Medea, Oidipous, de Oresteia, Antigone en 
Julius Caesar en de Shakespeare stukken Romeo en Julia, Hamlet, 
Macbeth, Othello en Midzomernachtsdroom.
Na de voorstelling volg je de workshop ‘wat praten ze raar’. Hierin 
praat je na over de voorstelling en bekijk je stukken tekst uit de 
voorstelling.
Theatergroep Aluin grijpt terug op oeroude sterke verhalen en geeft 
ze door. Daarbij worden  oorspronkelijke thema’s in een nieuwe  
context geplaatst.

Voor wie alle gymnasium Klassen en Klas 3 Vwo 

wanneer maanDag 5 maart 2012
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Drumbassadors 
rené creemers en wim de Vries
concert

Wim de Vries en René Creemers zijn twee rasmuzikanten die van 
het drumstel een volwaardig concert-instrument weten te maken. 
Zij zijn internationaal befaamd omdat zij het spelen met toonhoogte 
op het drumstel ontwikkeld hebben. In dit concert komen terloops 
allerlei leuke weetjes en informatie over het drumstel, de speel-
technieken, verschillende ritmes, muzikale begrippen en het leven 
als muzikant aan de orde. Wim speelt veel in grote musicalproduc-
ties en René is onder meer docent aan de popacademie in Tilburg.

Voor wie Klas 4 Vmbo

wanneer VrijDag 7 oKtober 2011

18 19De wereld van leon 
mondo leone
beelDenD concert

Leon Giesen, alias Mondo Leone, is filmmaker, muzikant en 
verhalenverteller. Zijn voorstellingen zijn een combinatie van zang, 
gitaarspel en filmbeelden, maar vooral een ontmoeting van de 
persoon Leon met zijn publiek. “Ik ben net als alle anderen. Alleen 
kijk ik misschien net iets anders tegen de dingen aan” zegt hij. Zijn 
blik voert ons langs alledaagse dingen die, als hij ze onder de loep 
neemt verrassende juweeltjes blijken te zijn. Bijvoorbeeld: het 
pellen van een ei, een duikende jongen of een oud filmpje. Ontwape-
nend, relativerend, met gevoel voor schoonheid en humor voert hij 
de luisteraar en toeschouwer mee op zijn reis door de fantasierijke 
en inventieve wereld van Leon.

Voor wie Klas 6 haVo/Vwo 

wanneer woensDag 14 December 2011
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pestproject met voorstelling 
door examenklas Kunst drama 5a en 5g
oc theaterVoorstelling

Het pestproject is voor alle 1e klassen en hun ouders (alleen 
voorstelling). Pesten is een onderwerp dat ons allemaal aangaat, 
jong en oud. Hoewel…Bij pesten denk je allereerst aan degene die 
gepest wordt. Je bent blij als je dat niet zelf bent want pesten kan je 
hele leven ‘ver’pesten. Maar wel zo belangrijk is ook de rol van de 
pester. Wie pest anderen, kwetst heel bewust en waarom? En dan 
hebben we nog de grote groep van de meelopers, de zwijgers die 
hun mond houden en niet ingrijpen terwijl zij het voor hun ogen zien 
gebeuren. Hoe ver kun je gaan in het pesten? Hoe ver kun je gaan in 
het stilzwijgend toezien?

Voor wie Klas 1 haVo/Vwo en Vmbo en ouDers

Voorstelling DinsDag 15 noVember oVerDag en woensDag 

 16 noVember (besloten) Voor ouDers 

 woensDagaVonD 16 noVember

info Dhr. mannaK

20 21

poëzieproject b1
oc taalproject in De Klas

Na een spetterende opening in het Oosterlicht theater met enkele 
gastdichters, leren jullie tijdens de lessen Nederlands over poëzie 
en gaan jullie vervolgens ook zelf gedichten maken. Als de teksten 
af zijn worden een aantal gedichten uit jullie klas in de muziek-
lessen omgezet in liedjes en raps en in de dramalessen omgezet in 
voordrachten en toneel. Uiteindelijk mondt dit uit in een geweldige 
poëzieshow in het Oosterlicht theater!

Voor wie Klas b1 Vmbo 

wanneer start project 06 februari,  

 presentatie 23 maart 2012, aVonD

info Dhr. De ruijter
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waterwerken 
Kunst centraal en Kunstuitleen utrecht
beelDenD project in De Klas

Vanuit de trein van Utrecht naar Amsterdam kun je ze aan de 
linkerkant goed zien: vijf ‘Waterwerken’. Deze metershoge, 
betonnen beelden zijn gemaakt door de Utrechtse kunstenaar Ruud 
Kuijer. Het zijn abstracte, ruimtelijke collages waarin je voorwerpen 
terug vindt die aan water doen denken, zoals een plastic vijver en 
een surfplank. Een excursie naar deze bijzondere plek en een 
bezoek aan het atelier van de enthousiaste kunstenaar zul je niet 
snel vergeten! Bij het lesmateriaal hoort een dvd die laat zien hoe 
‘Waterwerk III’tot stand kwam. 

Voor wie Klas x1 

wanneer bezoeK waterwerKen DinsDag 24 april 2012

info mw. oosterwijK

22 23

perseus 
door g1
oc theaterVoorstelling

Wie het bijzondere verhaal van Perseus wil leren kennen kan het 
best even gaan googleen. Het verhaal gaat over heldendaden, 
monsters en vreemde wezens. Gymnasium klas 1 gaat dit verhaal in 
klassieke of moderne versies spelen. De leerlingen hebben de 
versies zelf bedacht in de dramales en het decor gemaakt in de 
handvaardigheidles. Kom kijken, huiver en laat je verrassen. Ook je 
ouders zijn welkom.

Voor wie leerlingen en ouDers

Voorstelling n.n.b. ,  2012 

info mw. pothof
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slagwerkproject 
Kunst centraal en jaap pluijgers
muzieKproject in De Klas

 
In dit project krijg je de kans om de klank en de ritmische mogelijk-
heden van de Afrikaanse djembé te leren kennen. Een set van dertig 
djembé’s komt zes weken lang op school. Met de houten trommels 
geeft je muziekdocent een aantal lessen in de eigen klassen. Aan 
het einde van het project komt Jaap Pluijgers, een professionele 
slagwerkdocent, in de klassen het project afsluiten. 

Voor wie expressieKlas 1 haVo/Vwo en Vmbo en alle  

 Klassen 2 Die in het eerste semester  

 muzieKles hebben

wanneer start project DonDerDag 17 noVember 2011,  

 afsluiting VrijDag 13 januari 2012

info Dhr. De rooij

24 25

in de steigers 
Kunst centraal en jaap pluijgers
worKshop in De Klas

De slagwerkgroepen Stomp en Blueman Group staan bekend om 
hun spectaculaire optredens, waarin steigerstellages met wiel-
doppen, vuilniszakken, olievaten en afwasteilen een muzikale rol 
spelen. In deze workshop van 2 lesuren leer je onder leiding van een 
professional slagwerker met een steiger vol percussie-instrumen-
ten volwaardige muziek te maken. Verschillende materialen zoals 
metaal, plastic, hout en ijzer zorgen voor een behoorlijke afwisse-
ling in klanken. Jullie bekijken en bespreken een aantal fragmenten 
van Stomp of de Blueman Group op dvd. Daarna oefenen jullie 
ritmepatronen en maken jullie onder leiding van de gastdocent  
jullie eigen ritmestuk. Met de steigers als decor, jou als muzikant  
en de composities zijn alle ingrediënten voor een swingend en 
oorverdovend slotspektakel aanwezig!

Voor wie expressieKlas 2 Vmbo en haVo/Vwo 

wanneer maanDag 21 noVember 2011

info Dhr. De rooij
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hKu theaterproject b2 

Het HKU theaterproject is voor alle leerlingen van de B2 klassen.  
De 2e jaars studenten van de Hogeschool voor de Kunsten uit 
Utrecht die de opleiding doen om dramadocent te worden komen 
een week lang elke middag op school. 
Je werkt in een kleine groep onder leiding van 2 of 3 studenten aan 
een kort theaterstuk. Dit moet je breed zien. Afhankelijk van de 
talenten in je groep wordt er namelijk ook wel gedanst, gezongen, 
gerapt enz. en er is ruimte voor inbreng van jouw ideeën.
Op vrijdagmiddag komen alle groepen bij elkaar voor de generale 
repetitie in het Oosterlicht Theater en ’s avonds speel je op het 
podium de sterren van de hemel voor publiek. Je klasgenoten, maar 
ook je ouders en broertjes en zusjes zijn van harte uitgenodigd. 
Entreekaarten zijn verkrijgbaar via de mentoren B2.

Voor wie Klas b2 en ouDers

wanneer start maanDag 05 December 2011

Voorstelling VrijDagaVonD 9 December 2011, 19.30 uur

locatie oc-theater

info mw. Van nimwegen 

26 27

project utrecht 
i.s.m. De Dom/sonnenborgh/speelklok  
tot pierement
mysterie spel in De Klas + bezoeK aan utrecht

 
In dit project ga je eerst in de klas op de laptop met je groepje een 
mysteriespel oplossen. Wie heeft de roof in Utrecht gepleegd? Om 
dit te weten te komen, bezoek je virtueel veel bijzondere locaties in 
deze middeleeuwse stad. Nadat je hopelijk deze zoektocht hebt 
opgelost, bezoek je de stad zelf. Ga met je groepje in een speurtocht 
langs beroemde gebouwen en kies één bijzondere locatie uit waar je 
ook daadwerkelijk naar binnen gaat. Bekijk Utrecht van bovenaf en 
beklim de Dom of neem een rondleiding in de sterrenwacht van 
Sonnenborgh of bekijk en beluister verschillende orgels in Museum 
van Speelklok tot Pierement.

Voor wie tl/haVo-2 Klassen 

wanneer mei 2012

info Dhr. De laat en Dhr. matthys
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poëziefestival Vwo 3
oc taalproject in De Klas

Wij starten het project met een gezamenlijke opening in het 
Oosterlicht theater. Je leert daarna in de lessen Engels en Neder-
lands over poëzie en gaat vervolgens ook zelf gedichten maken. Als 
de teksten af zijn wordt het project met een festivaldag afgesloten. 
In workshops drama/muziek/beeldend zet je die dag een selectie 
van de gedichten om naar een kunstzinnige presentatie. Uiteindelijk 
mondt dit uit in een heus poëziefestival in het Oosterlicht theater!

Voor wie Klas 3 Vwo 

wanneer start project 06 februari,  festiValDag 

 29 februari 2012

info mw. peters

streetstart 
Dance project
DansDag op school

Op deze dag maak je kennis met verschillende streetwise dansstijlen.  
De dansdag bestaat uit twee onderdelen, een workshop dans en een 
dansfilm. Na een gezamenlijke warming-up maken wij twee groepen. 
De ene groep kiest voor een workshop ‘Breakdance’, ‘Streetdance’ of 
een mix van beide. De andere groep gaat kijken naar een dansfilm. In 
de middag wisselen de groepen. De dag sluit af met een swingende 
show, waarin alle groepen hun dans presenteren. 

Voor wie Klas 2 Vmbo en haVo/Vwo 

wanneer maanDag 03 oKtober Vmbo en 

 VrijDag 07 oKtober 2011 haVo/Vwo 

info mw. Van nimwegen (Vmbo) en mw. Kooyman (h/V)

cultuurdag cKV Vmbo
worKshopDag op school

Op deze dag volg je twee kunstworkshops naar keuze. Je kunt 
daarbij denken aan streetdance, Indiase dans, musicaldans, 
speksteen snijden enz. Tot slot zie je een voorstelling in het 
OC-theater. Voor de cultuurdag ontvangen wij per leerling een 
bijdrage van gemeente Nieuwegein.

Voor wie Klas 3 Vmbo

wanneer DonDerDag 6 oKtober 2011 Klas b3

 DonDerDag 2 februari 2012 Klas t3

 DonDerDag 8 maart 2012 Klas K3

info mw. jacobs
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cultuurdag cKV tweede fase
worKshopDag op DiVerse locaties in nieuwegein  

en op school

Maak kennis met je eigen culturele omgeving! Op deze CKV 
(Culturele Kunstzinnige Vorming) dag volg je twee workshops naar 
keuze op verschillende culturele locaties in Nieuwegein. Je kunt 
daarbij onder andere denken aan Indiase dans, capoeïra, popband, 
architectuur enz. bijvoorbeeld in kunstencentrum de Kom, Huis de 
Wiers en de Museumwerf. Je verplaatst je per fiets. Tot slot zie je de 
voorstelling ‘Improcomedy’ van de groep Op Sterk Water in theater 
de Kom. De gymnasiumleerlingen hebben niet het vak CKV maar 
volgen desondanks deze dag.
Voor de cultuurdag ontvangen wij per leerling een bijdrage van 
gemeente Nieuwegein.

Voor wie Klas 4 haVo/atheneum/gymnasium

wanneer DinsDag 11 oKtober 2011

info mw. lammers
30 3131
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bezoek aan Den haag 
i.s.m. de tweede Kamer
ronDleiDing riDDerzaal en speurtocht erfgoeD Den haag

 
Altijd al eens in het hart van het bestuur van ons land willen zijn? Bij 
dit bezoek aan Den Haag krijg je naast een rondleiding in de Ridder-
zaal een film te zien over het bestuur van Nederland. Hierna bezoek je 
de Tweede Kamer om vervolgens een speurtocht dwars door de stad 
te maken. Vergeet je fototoestel of mobiele telefoon met camera niet 
mee te nemen. Hiermee ga je foto’s maken van bekende gebouwen en 
standbeelden. Uiteindelijk verwerk je het geheel in een mooie 
informatiefolder voor jongeren.
 
Voor wie b-3 Klassen 

wanneer nnb

info Dhr. weerDenburg
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bezoek Kröller-müller museum 
in otterloo
bezoeK tentoonstelling

Het Kröller-Müller Museum bezit een wereldberoemde collectie 
voornamelijk 19de en 20ste eeuwse beeldende kunst. Centraal 
staan de omvangrijke collectie werken van Vincent van Gogh en de 
beeldentuin. Ook hedendaagse kunst krijgt volop aandacht in 
tijdelijke exposities. Het museum ligt in een prachtig park op de 
Veluwe. Laat je verrassen door deze bijzondere plek en de kunst-
werken binnen en buiten het museum.

Doelgroep Klas 2 haVo/Vwo

Datum woensDag 04 april 2012

info mw. De groot
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extra
aanBod

Dit is een aanbod dat je na  

schooltijd kunt volgen.  

Meestal is er een auditie.



36 37

change your world 
explosief muziektheater door jongeren
Vocaallab neDerlanD/artez arnhem/yo-festiVal utrecht

Change your world! is een muziektheatervoorstelling met en voor 
leerlingen, door jongeren van onze school in samenwerking met 
VocaalLAB. De voorstelling gaat over alles wat de jongeren raakt en 
bezighoudt in het dagelijkse leven en is geïnspireerd op wereld-
thema’s, eigen teksten en gebeurtenissen uit het recente nieuws. 
Samen met nieuwe composities van Rogier Bosman geef je vorm en 
invulling aan het verhaal. Het wordt een mix van intrigerende zang, 
spetterende ritmes en onverwachte klankexplosies. Change your 
world! is te zien tijdens de allerlaatste editie van het Yo! Opera 
Festival 2011 in Utrecht. 
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Voor wie alle enthousiaste leerlingen Klas 2-6 

 Die Dit leuK lijKt

auditie 5 en 9 september, 14.00 uur oc theater

repetities VrijDag miDDag 15.00 – 18.00 uur

Voorstellingen 23 en 25 noVember besloten;  

 24 en  26 noVember openbaar

 huis aan De werf utrecht 20.00 uur

info mw. lammers
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rhapsody
it’s a KinD of magic

 
Rhapsody is een muziektheatervoorstelling voor leerlingen van het 
Oosterlicht College. De muziektheatervoorstelling is gebaseerd op 
muziek van Queen en vernoemd naar één van hun grootste hits.
Ook komen er personages in de musical voor die zijn gebaseerd op 
nummers van Queen. Deze muziektheatervoorstelling vertelt het 
verhaal van een wereld 300 jaar in de toekomst waar door mensen 
gemaakte muziek, op echte instrumenten, verboden is en waar 
alleen digitaal geproduceerde muziek toegestaan is. Een gedeelte 
van de jeugd komt hiertegen in opstand en de ‘echte’ muziek 
zegeviert weer. De leerlingen worden tijdens de voorstelling 
begeleid door een te gekke rockband.

38 3939

Wij zoeken zangers, zangeressen, dansers, danseressen, acteurs, 
actrices en vooral MULTITALENTEN!
Er wordt een koor samengesteld. Daar kun je je natuurlijk OOK  
voor aanmelden!
 
Voor wie leerlingen Van Klas 1 tot en met Klas 4 Vmbo

auditie 31 oKtober en 1 noVember, 16.00 uur 

 in het oc theater

repetities DinsDagmiDDag 16.00 - 18.00 uur  

Voorstellingen DonDerDag 26 april,  aVonD

info Dhr. Van Dam, smeele en wiesman, 

 mw. Kool en Kuijpers
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De theatergroep

Voor leerlingen die heel erg geïnteresseerd en gemotiveerd zijn 
meer te leren in toneel zijn er de improvisatietheatergroep en de 
theatergroep.  De theatergroep is voor klas 3 in het rooster 
opgenomen. Je hebt 2 uur extra les naast je gewone rooster. 
Voor de theatergroep zijn er audities. Je geeft je op voor een heel 
schooljaar/semester. Je kunt dus niet tussentijds stoppen.  
 
Voor wie Klas 3 haVo/Vwo

auditie woensDag 14 september 2011

periode na auDitie hele schooljaar op 

 woensDag 8e en 9e uur

Docent Dhr. mannaK 

Kosten € 25,-

40 4141
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improvisatietheatergroep zooc
toneel

 
De theatersportgroep staat open voor alle leerlingen. Je oefent om 
deel te nemen aan wedstrijden in improviseren. Bijvoorbeeld tegen 
groepen van andere scholen. De groepen strijden tegen elkaar in 
het vertellen van verhalen en in het vermaken van het publiek. Het 
ZoOC team bestaat uit leerlingen die oefenen om ‘open, blij en 
dapper’ te zijn. Wij lachten veel en af en toe winnen we ook nog een 
wedstrijd! De wedstrijden zijn openbaar. Houdt de lichtkrant in de 
gaten!
 
Voor wie Voor alle leerlingen Die graag 

 willen theatersporten

periode na schooltijD, nnb

info Dhr. Van Dam
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cursus gitaar bouwen 
VaKoVerstijgenD: muzieK, beelDenD, technieK  

en natuurKunDe

Bouw je eigen elektrische Stratocaster-gitaar of een Precision-
basgitaar van Fender en steel daarmee op school de show! Wij 
werken met een bouwpakket. De kwaliteit van de gitaren is 
buiten gewoon goed. De aftrap wordt gegeven door onze gastdocent. 
Daarna neemt onze techniek docent dhr. Scholten het stokje over.  
Jij kunt als bouwer zelf de kleur, vormgeving en het model van de 
kop van de gitaar kiezen. Dit bijzondere project sluit af met het 
tunen en afstellen van de gebouwde gitaren op octaafzuiverheid en 
actie van de snaren. Daarvoor komt de gastdocent weer op school. 
Meer info en aanmelding: s.wiesman@oosterlicht.nl

Voor wie Voor alle leerlingen Klas 2-6 

 Die Dit leuK lijKt

periode 6 woensDag miDDagen na De herfstVaKantie, 

 15.30 – 17.45 uur, technieKloKaal

begeleiding Dhr. scholten en gastDocent Dhr. mollema 

Kosten € 65,- per gitaar en De Kosten Voor De 

spuitbus(sen) Die je noDig hebt om jouw 

gitaar jouw eigen Kleur(en) te geVen. 

42 43

Dansgroep newsKool
Dans/bollywooD

NewsKool is een groep leerlingen die na schooltijd dansen. Deze 
groep komt tot stand als er genoeg animo  voor is. Hierin zitten 
leerlingen van elk jaar, school-breed, schoolbreed. De beginners 
worden getraind door de gevorderden. De groep maakt eigen 
choreografieën en treedt daarmee op, bijvoorbeeld tijdens vieringen 
enz.. Het bijzondere is dat ze dat op eigen kracht kunnen. Het is een 
echte “Crew” die lief en leed met elkaar deelt en elkaar helpt steeds 
beter te worden. 

Voor wie Voor alle leerlingen Die zin hebben in Dansen

periode na schooltijD, nnb

info Dhr. Van Dam
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spotlight redactie 

Onze schoolkrant heet de Spotlight. De krant lijkt op het moment 
meer op een glossy magazine dan op een ouderwetse krant. Dit 
magazine wordt door leerlingen voor leerlingen gemaakt. Iedereen 
kan lid worden van de redactie. Als redactielid schrijf je teksten, 
neem je interviews af, bepaal je de vormgeving en bepaald je 
natuurlijk wat als nieuwsitem van onze school in de krant komt te 
staan. Geef je op via spotlight@oosterlicht.nl

Voor wie Voor alle leerlingen Die graag journalist  

 willen zijn of worDen

bijeenkomsten hele schooljaar onDer schooltijD 

 op afspraaK. 

 let op De lichtKrant

begeleider Dhr. ribberinK (haVo/Vwo) en 

 mw. hartman (Vmbo)

leerlingenraad   

Jij hebt een sterk rechtvaardigheidsgevoel en durft voor je eigen 
mening uit te komen. Wil je meepraten over het wel en wee op onze 
school en betrokken zijn bij het nemen van beslissingen die de 
leerlingen aangaan, kom dan in de leerlingenraad. De leerlingen-
raad organiseert verder ook leuke dingen, zoals bijvoorbeeld de 
rozenactie. Geef je op via leerlingenraad@oosterlicht.nl.

Voor wie Voor alle leerlingen Die zich betroKKen 

Voelen bij het ach en wee op school of 

 Die het leuK VinDen om actiViteiten te 

organiseren.

bijeenkomsten hele schooljaar onDer schooltijD 

 op afspraaK 

 let op De lichtKrant 

begeleider mw. Van amerongen

44 45

achilles   

Achilles is de organisatie die de schoolfeesten en het gala voor klas 
4, 5 en 6 organiseert. Heb je hier ideeën over, of wil je hier graag 
een keer over meepraten? Neem dan contact op met onderstaande 
begeleiders. Wij organiseren in oktober/november een brugklas-
feest in Vianen. Een schoolfeest in het voorjaar en na het grote 
succes van vorig jaar een spetterend gala voor klas 4,5,6 op het 
Oosterlicht College in Nieuwegein.
 
Data feesten n.n.b. ,  houD De lichtKrant en 

 De affiches in De gaten!

begeleiders Dhr. brouwer en Dhr. weerDenburg
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met korting naar 
theater de Kom in nieuwegein

Dit schooljaar verhuist Theater en Kunstencentrum de Kom naar 
een nieuwe locatie in de binnenstad van Nieuwegein. De Kom krijgt 
2 zalen, een grote zaal met 600 zitplaatsen en een kleine zaal met 
200 zitplaatsen. Wij hebben een vaste samenwerking met de Kom 
waardoor wij je onderstaande aanbieding kunnen doen.

onDerbouw abonnement Klas 1-3

 
Je bezoekt zelfstandig en met korting 3 jongerenvoorstellingen in 
Theater de Kom. Eind of begin van het schooljaar ontvangt je het 
inschrijfformulier van je mentor. Dit lever je de eerste twee weken 
na de zomervakantie in bij de sectoradministratie. Voor meer 
informatie over deze voorstellingen zie www.dekom.nl. Je kunt bij 
de Kom ook terecht als je lid wilt worden van het cultuurpanel of 
cursussen wilt volgen.

Voor wie Klas 1-3

Voorstellingen muziektheater 

 romeo & zeliha Door hollanD opera  

 DinsDag 15 noVember 2011, 19.30 uur

 toneel

 heimzee Door hoge fronten/tmg lab 

 DinsDag 31 januari 2012, 19.30 uur

 danstheater

 power to the people Door theatergroep Dox

 DinsDag 20 maart 2012, 19.30 uur

Kosten € 30,-

46 4747

boVenbouw Klas 4-6 

 
Het bovenbouw abonnement is vanaf dit schooljaar gewijzigd. In 
plaats van begin van het schooljaar eenmalig een aantal voorstel-
lingen met korting aan te bieden doen we dit vanaf midden 
september elke maand. Je ontvangt de informatie in de CKV les, via 
je mentor (klas 6) of via It’s learning (CKV). CKV leerlingen kunnen 
deze voorstellingen gebruiken als culturele activiteit voor hun 
examendossier. Let dan wel op afwisseling in de kunstdisciplines 
die je kiest. Voor meer informatie over de aangeboden voorstellin-
gen zie www.dekom.nl. Je kunt bij de Kom ook terecht als je lid wilt 
worden van het cultuurpanel of cursussen wilt volgen.

Kosten afhanKelijK Van De Voorstelling

 Die je bezoeKt.

Kunstbende   
lanDelijKe KunstbenDe weDstrijD Voor  

jongeren Van 13-19 

Ook dit jaar is er weer een voorronde in Utrecht. Het thema van  
dit jaar is “VREEMD”. Heb je inspiratie om weer een fantastische act 
te maken? Of heb je ideeën die je kunt verwerken in een nieuwe cre-
atie? Doe dan ook dit jaar weer mee met de Kunstbende!  
De categorieën zijn: Muziek, Dans, Taal, Film & Animatie, Expo, 
Theater en Performance, DJ en Fashion. Meld je direct aan bij  
www.kunstbende.nl. Wil je een try-out podium op school voor je 
creatie? Neem dan contact op met mw. Lammers.

Voor wie alle leerlingen tussen 13 

 en 19 jaar

Kunstbende op het oc DinsDag 11 oKtober in De Kom, 

 cultuurDag Klas 4 haVo/Vwo

Voorronde provincie utrecht zaterDag 24 maart 2012,

 staDsschouwburg utrecht. 

finale zie www.KunstbenDe.nl
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aanbod op alfabet

Achilles    Feestcommissie schoolbreed
Bezoek Kröller-Müller  Bezoek tentoonstelling Havo/Vwo 2
Bezoek Dom/Sonnenborgh/Speelklok     Mysterie spel Havo 2/Vmbo T2
Bezoek Den Haag Tweede Kamer Rondleiding en speurtocht Vmbo B3
Change YOUR World  OC muziektheater  Havo/Vwo 3-6
Cultuurdag CKV Vmbo Workshopdag op school Vmbo 3
Cultuurdag CKV Havo/Vwo Workshopdag Nieuwegein  Havo/Vwo 4
Cursus Gitaar bouwen  Extra naschools aanbod Havo/Vwo/Vmbo 2-6
Dansgroep NewsKool Extra naschools aanbod schoolbreed
Drumbassadors Creemers en de Vries Concert Vmbo 4
HKU theaterproject  OC theatervoorstelling Vmbo B2
Improvisatietheatergroep ZoOC Extra naschools aanbod  schoolbreed
In de steigers KC en Jaap Pluijgers Workshop in de klas Havo/Vwo X2
Jongen en YO! Andy Ninvalle Muziektheater Havo/Vwo/Vmbo 2
Ken je klassiekers  Theatergroep Aluin Theatervoorstelling Vwo 3/Gym 1-6
Kunstbende    Wedstrijd buiten school Schoolbreed
Last Minute Danstheater Tr@nz Dansvoorstelling Havo/Vwo/Vmbo 1
Leerlingenraad    Leerlingenvertegenwoordiging schoolbreed
Normaal Theatergroep Ponies Theatervoorstelling  Havo/Vmbo 3
Muurbloem tentoonstelling Kunst Be Havo/Vwo 5/6
Pestproject met voorstelling KuDr V5 OC theatervoorstelling Havo/Vwo/Vmbo 1
Poëzieproject OC taalproject in de klas Vmbo B1
Perseusproject OC theatervoorstelling Gym 1
Slagwerkproject KC en Jaap Pluijgers Muziekproject in de klas Havo/Vwo/Vmbo 2, X1/Tx1
Poëziefestival OC taalproject met presentatie Vwo 3
Rhapsody  OC muziektheater Vmbo 1-4
Streetstart Dance Project Dansdag op school Havo/Vwo/Vmbo 2
Spotlight redactie  Schoolkrant maken schoolbreed
Theater de Kom in Nieuwegein Onderbouwabonnement Havo/Vwo/Vmbo 1-3
Theater de Kom in Nieuwegein Bovenbouw aanbod Havo/Vwo/Vmbo 4-6
Theatergroep Extra aanbod in rooster Havo/Vwo 3
Waterwerken KC en KUUtrecht Beeldend project in de klas Havo/Vwo X1
Wereld van Leon Mondo Leone Beeldend concert Vwo 6

4848 4949
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aanbod op klas

Klas 1

Last Minute Danstheater Tr@nz Dansvoorstelling Havo/Vwo/Vmbo 1
Ken je klassiekers  Theatergroep Aluin Theatervoorstelling Gym 1
Poëzieproject OC taalproject in de klas Vmbo B1
Pestproject met voorstelling KuDr V5 OC theatervoorstelling Havo/Vwo/Vmbo 1
Perseusproject OC theatervoorstelling Gym 1
Slagwerkproject KC en Jaap Pluijgers Muziekproject in de klas Havo/VwoX1/VmboTx1
Theater de Kom in Nieuwegein Onderbouwabonnement Havo/Vwo/Vmbo 1-3
Waterwerken KC en KUUtrecht Beeldend project in de klas Havo/Vwo X1
Rhapsody  OC muziektheater Vmbo 1-4

Klas 2

Bezoek Kröller-Müller  Bezoek tentoonstelling Havo/Vwo 2
Bezoek Dom/Sonnenborgh/Speelklok     Mysterie spel Havo 2/Vmbo T2
Slagwerkproject KC en Jaap Pluijgers Muziekproject 1e semester Havo/Vwo/Vmbo 2
Jongen en YO! Andy Ninvalle Muziektheater Havo/Vwo/Vmbo 2
Cursus Gitaar bouwen  Extra naschools aanbod Havo/Vwo/Vmbo 2-6
Ken je klassiekers  Theatergroep Aluin Theatervoorstelling Gym 2
HKU theaterproject  OC theatervoorstelling Vmbo B2
In de steigers KC en Jaap Pluijgers Workshop in de klas Havo/Vwo X2
Streetstart Dance Project Dansdag op school Havo/Vwo/Vmbo 2
Theater de Kom in Nieuwegein Onderbouwabonnement Havo/Vwo/Vmbo 1-3
Rhapsody  OC muziektheater Vmbo 1-4

Klas 3

Bezoek Den Haag Tweede Kamer Rondleiding en speurtocht Vmbo B3
Change YOUR World  OC muziektheater  Havo/Vwo 3
Cultuurdag CKV Vmbo Workshopdag op school Vmbo 3
Cursus Gitaar bouwen  Extra naschools aanbod Havo/Vwo/Vmbo 2-6
Ken je klassiekers  Theatergroep Aluin Theatervoorstelling Vwo 3
Poëziefestival OC taalproject met presentatie Vwo 3
Theater de Kom in Nieuwegein Onderbouwabonnement Havo/Vwo/Vmbo 1-3
Normaal Theatergroep Ponies Theatervoorstelling  Havo/Vmbo 3
Theatergroep Extra aanbod in rooster Havo/Vwo 3
Rhapsody  OC muziektheater Vmbo 1-4
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Klas 4

Cultuurdag CKV Havo/Vwo Workshopdag Nieuwegein  Havo/Vwo 4
Theater de Kom in Nieuwegein Bovenbouw aanbod Havo/Vwo/Vmbo 4-6
Cursus Gitaar bouwen  Extra naschools aanbod Havo/Vwo/Vmbo 2-6
Ken je klassiekers  Theatergroep Aluin Theatervoorstelling Gym 4
Change YOUR World  OC muziektheater  Havo/Vwo 4
Rhapsody  OC muziektheater Vmbo 1-4
Drumbassadors Creemers en de Vries  Concert  Vmbo 4

Klas 5

Muurbloem tentoonstelling Kunst Be Havo 5
Theater de Kom in Nieuwegein Cursus Gitaar bouwen  Klas 5 Havo/Vwo
Cursus Gitaar bouwen  Extra naschools aanbod  Havo/Vwo/Vmbo 2-6
Ken je klassiekers  Theatergroep Aluin Theatervoorstelling Gym 5
Change YOUR World  OC muziektheater  Havo/Vwo 5

Klas 6

Muurbloem tentoonstelling Kunst Be Vwo 6
Theater de Kom in Nieuwegein Bovenbouw aanbod Havo/Vwo/Vmbo 4-6
Cursus Gitaar bouwen  Extra naschools aanbod Havo/Vwo/Vmbo 2-6
Ken je klassiekers  Theatergroep Aluin Theatervoorstelling Gym 6
Wereld van Leon Mondo Leone Beeldend concert Vwo 6
Change YOUR World  OC muziektheater  Havo/Vwo 6

schoolbreed

Kunstbende    Wedstrijd buiten school schoolbreed
Dansgroep NewsKool Extra naschools aanbod schoolbreed
Improvisatietheatergroep ZoOC Extra naschools aanbod  schoolbreed
Leerlingenraad    Leerlingenvertegenwoordiging schoolbreed
Spotlight redactie  Schoolkrant maken schoolbreed
Achilles    Feestcommissie schoolbreed



oosterlicht college nieuwegein 

gymnasium, atheneum, haVO, VMBO

Dieselbaan 10  

3439 MV  nieuwegein 

Postbus 1100 

3430 BC nieuwegein  

t 030 – 600 48 00  

F 030 – 600 48 48  

E post@oosterlicht.nl

oosterlicht college Vianen

VMBO en eerste fase haVO / atheneum

uithoflaan 1

4133 gZ Vianen

t 0347 – 32 56 20

F 0347 – 32 56 30

E post.vianen@oosterlicht.nl


