Brielle, september 2017
Geachte ouders/verzorgers,
Op donderdag 21 september brengen de leerlingen van klas 6 Gymnasium een
bezoek aan de voorstelling Medea van Toneelgroep Amsterdam onder regie van Simon
Stone in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.
In de loop van de geschiedenis hebben weinig vrouwen meer inkt doen vloeien dan
Medea. Simon Stone mengt in zijn versie de Griekse tragedie van Euripides met het
waargebeurde verhaal van een Amerikaanse vrouw, die in de jaren negentig haar
kinderen ombrengt. Een rauw, enerverend, maar ook duister-humoristisch stuk.
Hoofdrolspeelster Marieke Heebink ontving de Theo d’Or voor haar vertolking van Anna.
De voorstelling gaat over de succesvolle arts Anna, die probeert haar leven na een
gedwongen internering weer op de rails te krijgen. Na een mislukte poging haar
echtgenoot Lucas te vergiftigen en haar herstel in de psychiatrie, is ze vastbesloten haar
gezin weer bij elkaar te brengen. Ze is bereid Lucas zijn affaire met de jonge Clara te
vergeven en wil er alles aan doen om samen aan een nieuwe toekomst te bouwen. Al
snel blijken haar verwachtingen niet te sporen met die van de mensen om haar heen.
Alles wat haar dierbaar is, dreigt ze te verliezen: haar man, haar kinderen, haar carrière.
De gedroomde wedergeboorte wordt een afdaling in de duistere krochten van haar geest.
Wij vertrekken om 18.45 uur vanaf school per auto naar Den Haag. De vier begeleiders
zijn de chauffeurs. Naar verwachting zijn wij voor middernacht weer terug op school. We
vragen u ervoor zorg te dragen, dat uw kind daarna weer veilig naar huis kan
terugkeren.
De kosten voor deze buitenschoolse activiteit worden betaald uit de daarvoor bestemde
schoolmiddelen.
Wij hopen, dat ook uw kind bij deze bijzondere voorstelling aanwezig kan zijn. Mocht uw
kind verhinderd zijn om mee te gaan, dan verzoek ik u mij hiervan z.s.m. op de hoogte
te brengen via mijn mobiele telefoon. In geval van absentie zal de leerling op eigen
gelegenheid en na overleg met de docent dit schooljaar nog een andere passende
voorstelling moeten bezoeken. Theaterbezoek behoort tot de handelingsdelen bij Latijn
en Grieks.
Met vriendelijke groet,

Drs. A.L. van Goch – van der Pot
(mobiel: 06- 33 10 15 12)

