Nieuwsbrief 1 - jaargang 5
Beste leerkracht
Beste directie
Vanaf vandaag vind je het uitgebreide schoolprogramma 2016-2017 op www.schoolmetcultuur.be.
Je ontdekt er de vele pareltjes die elf Leuvense cultuurhuizen speciaal voor jouw school of klas in petto
hebben.
Je kan nu al grasduinen in meer dan 150 verschillende titels van de cultuurpartners voor alle graden van
het onderwijs. Het aanbod wordt in de loop van het schooljaar voortdurend uitgebreid.

RESERVATIES
De reservaties starten op woensdag 1 juni 2016 om 14.00 uur. Op deze manier
hebben jij en je collega’s de tijd om het aanbod rustig door te nemen en de
nodige interne afspraken te maken.
AVONDAANBOD 3DE GRAAD SECUNDAIR – 50% KORTING!
Ook in het schooljaar 2016-2017 presenteren de cultuurpartners een mooie
selectie avondvoorstellingen, helemaal op maat van de 3de graad secundair.
Op de avondvoorstellingen in 30CC en OPEK geniet je bovendien van een grote
korting (ca. 50%) op de standaard ticketprijs.
Voorwaarde is wel dat je reserveert vóór 7 juni 2016 (23:59 uur).
Uiteraard zolang de voorraad strekt!
Het overige (avond)aanbod vind je vanaf 1 juni op www.30CC.be. De verkoop
hiervoor start op zaterdag 11 juni 2016, evenwel zonder extra schoolkorting.
Telefonische groepsreservaties maak je vanaf maandag 13 juni op 016 300 900.

IN DE KIJKER
School met Cultuur zorgt ook dit jaar voor een straffe mix aan theater, dans, expo, auteurslezingen en
nog veel meer.
Bij 30CC zoek je samen met de Gezusters Hirnstgespinst naar manieren om de wereld te veranderen.
Beklijvende dansproducties vind je als vanouds bij STUK en voor de voorstelling met de meest onuitspreekbare titel van het jaar ‘Klutserkrakkekilililokatastrof’ zit je goed bij fABULEUS.
Het nieuwstedelijk stelt drie nieuwe producties voor en herneemt het pakkende ‘Vuur’. In M - Museum
Leuven zijn er nieuwe rondleidingen in het kader van Utopia en voor boeiende auteurslezingen kan je
zoals altijd terecht in de Bib.
Partners als Cinema ZED, Artforum, Mooss, Erfgoedcel Leuven en Stad & Architectuur werken uiteraard
ook heel graag op maat van jouw klas of school.

SCHRIJF JE IN OP DE NIEUWSBRIEF
Deze nieuwsbrief sturen we uitzonderlijk naar al onze contactpersonen.
Wil je graag in de loop van het schooljaar als eerste op de hoogte zijn van de laatste nieuwtjes, vers aanbod, extra vorming en zoveel meer? Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.
Wij heten je ook volgend schooljaar graag van harte welkom en wensen je voor binnenkort alvast een
welverdiende en deugddoende vakantie.
Met vriendelijke groeten
School met Cultuur

