
Uitnodiging eindvoorstellingen en expositie 5 HAVO en 6 VWO 

 

Op vrijdag 31 maart presenteren 5 HAVO en 6 VWO hun examenwerk op school!  

De leerlingen met het vak beeldende vorming (KUBV) doen dit met een expositie en de 

leerlingen die het vak drama (KUDR) volgen, laten hun talenten zien in een eindvoorstelling. 

Maar wat is nou een voorstelling en/of expositie zonder publiek? Wij nodigen je dus van 

harte uit om te komen kijken. De kaartjes zijn gratis, dus er is niets dat je tegenhoudt…  

Even wat informatie op een rijtje: 

Wat:             Examenvoorstellingen KUDR 5 HAVO en 6 VWO 

                     Expositie KUBV tijdens de inloop en de pauze tussen de voorstellingen 

 

Wanneer:     Vrijdag 31 maart vanaf 19.00 uur (inloop 18.30 uur) 

Kaarten: Mail hoeveel kaartjes je wilt naar: LBG@wolfert.nl of WBA@wolfert.nl  

De kaarten zijn vervolgens vanaf vrijdag 24 maart af te halen in het 

dramalokaal.  

LET OP: er is een beperkt aantal kaarten dus wie het eerst komt … 
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De expositie: Maatwerk 

KUBV-leerlingen kregen aan het begin van dit jaar het thema ‘Maatwerk’. 

In november, januari en maart presenteerden zij hun werk rondom dit thema.  

Omdat de leerlingen hun eigen proces hebben gehad zijn hier erg diverse kunstwerken uit 

voort gekomen die ze graag aan u laten zien. Op vrijdag 31 maart kunt u van alle leerlingen 

de drie werken in één expositie bekijken. 

Wij zien je graag tijdens onze expositie! 

Lynn, Annemiek, Faria, Bianca, Tessa, Pien, Rosa, Fleur, Eleen, Tyche  

 

       

  

 

  



KUDR 5 HAVO speelt: De Tantes 

 

Johanna woont in een verlaten visrestaurant. Alleen, want zij heeft geen ouders meer. Zij 

maakt haar bed niet op, drinkt vijf liter cola per dag, leest stripboeken en zet het vuilnis 

nooit buiten. Tot op een dag tante Cunera, tante Jo en tante Desiree de deur inslaan. Ze 

komen hun nichtje manieren leren en voor zij een kik kan geven, bezetten ze haar huis. De 

tantes hebben grootse plannen: het familierestaurant gaat weer open. Net als vroeger. 

Johanna ontsnapt niet aan hun bemoeizucht, ze wassen haar oren en bombarderen haar tot 

serveerster. 

 

De Tantes is een uitbundige voorstelling met deuren die slaan, mannen die vrouwen 

spelen, grappen die pijn doen en een kind dat zich moet zien te redden. Over de grote 

vraag: wie voedt hier nu eigenlijk wie op? 

Gespeeld door: Faria Ramdjan, Luko ten Brink, Bart Groeneboom, Joey Zonneveld en  

Fee Metz. 

 

KUDR 6VWO speelt: Meer dan gemiddeld 

Gemiddeld…. Wat is gemiddeld? Ik ben gemiddeld 17 jaar, zeven maanden en zeven dagen 

oud. Ik weeg gemiddeld 66 kilo. Ik eet gemiddeld 100 gram fruit en 114 gram groente per 

dag. Ik drink voor 80% minder dan drie glazen melk, gemiddeld. Ik heb een meer dan 

gemiddelde maar onregelmatige stoelgang. Ik ben voor 15% allochtoon. Ik ben voor 84% 

maagd. Ik ben gemiddeld meer dan gemiddeld. Dat vindt gemiddeld iedereen. 

Vijf jongeren komen samen onder een brug. Wat gebeurt er als ze hun gemiddelde masker 

afzetten? Je gaat het zien in; Meer dan gemiddeld. 

Gespeeld door: Lucas Koot, Pien Koot, Vince Rijnberg, Fleur Treurniet, Esmee Groote, 

Anouk de Leijster en Charlotte van Diemen. 


