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Aan de ouders van de leerlingen van 4TVWO 
 

 

 

 

Datum:   21 december 2018 

Kenmerk: 18190165/NOY 

Betreft:  workshop drama 

 

 

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

In het kader van het vak Art & Culture neemt uw kind op woensdag 16 januari a.s. deel aan 

een workshop drama van Toneelgroep Amsterdam en bezoekt ’s avonds de voorstelling The 

Foutainhead. De internationaal vermaarde Toneelgroep Amsterdam, die zijn voorstellingen 

speelt over de hele wereld, past goed in het programma van Art & Culture. Met The 

Fountainhead maakt de groep internationaal furore. 

The Fountainhead is een voorstelling van artistiek leider Ivo van Hove, die het gezelschap 
heeft opgestuwd naar de internationale top en zelf overal ter wereld wordt gevraagd. The 
Fountainhead, naar het boek van Ayn Rand  is het verslag van de strijd van de eigenzinnige 
architect Howard Roark met de wereld om hem heen.  
Het thema van mijn roman’, zei Ayn Rand, ‘is de strijd tussen individualisme en collectivisme, 
niet in de politieke arena maar in de ziel van de mens. Mijn uitgangspunt bij het schrijven van 
The Fountainhead is altijd geweest om een ideale man als romanfiguur te creëren.’  
 
De leerlingen worden die dag vanaf 13.00 uur uitgeroosterd. Wij gaan dan met de fiets naar 

station Haarlem en met de trein naar Amsterdam Centraal. ‘s Middags volgen de leerlingen 

een workshop van docenten van Toneelgroep Amsterdam. ’s Avonds  bezoeken we de 

voorstelling. Die begint om 19.00 uur en is rond 23.00 uur afgelopen.  

Ze worden door mij begeleid tot aan station Haarlem. Rond 23.45 uur verwachten we daar te 
zijn. U kunt uw kind dan naar schatting tussen 24.00 uur en 00.15 uur weer thuis 
verwachten.  
Mocht u bezwaar hebben tegen het afzetten van uw kind bij station Haarlem op dit tijdstip, 
dan verzoeken wij u vriendelijk daar zelf met uw kind afspraken over te maken en hem of 
haar eventueel zelf op te halen. Voor het precieze tijdstip zou u ook nog kunnen bellen met 
uw kind. Ikzelf ben in dringende gevallen tussen workshop en voorstelling en na afloop te 
bereiken op 06-11457176. 
 
De volgende dag worden de leerlingen uitgeroosterd tot 11.00 uur. Zowel de theaterkaartjes 

als de reis worden betaald uit het schoolbudget.  
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Ik  hoop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. Hebt u toch nog vragen of bezwaren, dan 

kunt u mij mailen (j.noyons@schoter.nl) of bellen naar de school, waarna ik zo snel mogelijk 

contact opneem. 

Met vriendelijke groet, 

Jules Noyons 
Docent Art & Culture 
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