Let op!
Nog één week...
Onder regie van Marie-Louise O'Herne zal op maandag 26 september
een enthousiaste groep kinderen op speelse wijze beginnen met:

De Kliek
(van de onknappe kids)
naar het boek en de film van “De Club van Lelijke Kinderen”
Als je mee wilt doen (het kan nog!) geef je dan nu op!
Stuur een mail naar: info@latroupe.nl
of download het inschrijfformulier van onze website www.latroupe.nl
De eerste les is op maandagmiddag 26 september, van 15:30 tot 17:00 uur
Als je mee wilt doen, of je wilt weten wat het precies is, kom dan gewoon langs om half vier in GO.
De eerste les is een proefles, je bent niks verplicht.
Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! Het wordt leuk!
Het verhaal wat jullie samen gaan spelen gaat over een
jongen... Een jongen met grote flaporen, die op een dag
plotseling mee MOET op schoolreisje.
Daar ontmoet hij andere niet alledaags ogende kinderen...
Al snel komt hij erachter dat hij in werkelijkheid samen
met vele anderen wordt opgesloten omdat hij "lelijk" is,
anders dan anderen, niet knap genoeg.
Hierachter zit slimmerik Isimo; die wil het land mooier
maken. Niet zo'n fraai idee.
Ze weten te ontsnappen, maar daarmee begint het avontuur pas echt! Met een aantal kinderen
richten ze een Club op: 'De Club van de Lelijke Kinderen'.
Alle lelijke kinderen komen als afzichtelijk gezelschap samen om het onooglijke beleid van Isimo
omver te werpen. En dan begint de strijd!
Geen doorsnee verhaal, voor ALLE enthousiaste kinderen, over een regime dat het daglicht niet mag
verdragen. Gaat het ze lukken?
Het wordt een spannende, ontroerende, grappige en muzikale voorstelling.
Zet jij ook je beste beentje voor?
Spelersleeftijd: van 7 tot 12 jaar
Maandagmiddagen van 15:30 tot 17:00 uur, beginnend op maandag 26 september
Regie: Marie Louise O’Herne
In totaal zullen er 24 lessen zijn. De kosten hiervoor hebben we laag weten te houden: € 195,De uitvoering(en) zijn in mei 2023

