
Beste leerlingen, ouders/verzorgers, collega's en andere geïnteresseerden, 

Vrijdag 6 april is het weer zover! De presentaties van de examenvoorstellingen 5 havo en 6 vwo kunstvak Drama 
in combinatie met een expositie van examenwerk 5 havo en 6 vwo Kunstvak Beeldend. Vorig jaar was deze 
avond een zeer groot succes en bij deze zijn jullie allemaal weer uitgenodigd!  

Omdat we wel graag willen weten voor hoeveel mensen we koffie moeten zetten en lekkers in huis moeten halen 
vragen we jullie om je op te geven voor de gastenlijst. Dit kan door een mailtje te sturen met je naam en aantal 
gasten naar wba@wolfert.nl,  lbg@wolfert.nl of mzw@wolfert.nl. 

Alle informatie op een rijtje: 

Wat:  Examenexpositie en examenvoorstellingen 5 havo en 6 vwo Kunstvak 

Wanneer:    Vrijdag 6 april 

Waar:    Wolfert Lyceum 

Tijd:   om 18.30 uur inloop expositie Kunstvak Beeldend, om 19.00 uur start eerste voorstelling.  

Kaartjes:  niet nodig, wel even een mailtje sturen om op de gastenlijst te komen (zie boven). 

 

Hieronder tref je alle informatie aan over de verschillende onderdelen van de avond: 

Kunstvak Beeldend 5 havo en 6 vwo 
De eindexamententoonstelling komt er weer aan en deze mag je niet missen! Een jaar lang hebben de kunst 
leerlingen uit 5 havo en 6 vwo gewerkt aan deze tentoonstelling met als thema; ”Zo verleidelijk”. Oogstrelende 
tekeningen, of spijkers die verleidelijk zijn om aan te raken.... En wat dacht je van de verleidingen rondom social 
media?! Iedereen heeft zijn eigen kijk op wat verleidelijk is weergegeven in drie kunstwerken. We hopen jullie 
allemaal te zien! 

Groeten, Alisha Chourti, Aniek Ouwerkerk, Anna Krikke, Annemarie de Putter, Chantal Cornelissen, Kelsey 
Mosselman, Kyra Docter, Lilly-Ann de Zeeuw, Louise Wolff, Nathalie Janssen, Nazlican Güzel, Rick van der 
Arend, Shania Mangroe, Sophie Hillemans, Tessa Wooning, Zoë Maximiano  en mevrouw Zwijnenburg. 

Kunstvak Drama 5 havo 
4 vrouwen en 1 man. Vrouwen met elkaar en op hun eigen eiland. De man onderzoekt.‘Wij zijn vrouwen?’ Is een 
voorstelling over verwarring, clichés, mannen, vrouwen, mannen in relatie tot vrouwen, vrouwen in relatie tot 
mannen. Wat zijn dat eigenlijk, vrouwen? Bestaat er eigenlijk zoiets als; De vrouw? Wij beloven niet dat u 
antwoord zult krijgen op deze vragen maar vermakelijk is het wel! Met veel plezier hopen we jullie te zien op 
vrijdag 6 april. 

Groeten, Jill Aartsen, Anna van der Pol, Lique Schilperoort, Fee Metz, Dylan van Meggelen en mevrouw van 
Bakel 

Kunstvak Drama 6 vwo 
HONDEKIND Eenakter door Henk John. Drie vriendinnen komen bij elkaar in een restaurant. Ze doen dat vaker. 
Ditmaal om Willemijn, die een doodzieke hond heeft, te steunen in haar verdriet. Marie-Anne, de zwangere 
dochter van Irma komt mee. De vijfde vrouw is de serveerster Elsa. Hondekind toont vrouwen uit het well-to-do-
milieu. Hun dagen zijn gevuld met cursusjes, funshoppen, concerten en sociale ontmoetingen. Hondekind gaat 
over het venijn, verborgen achter het medelijden. Over jaloezie en de angst sociaal aanzien te verliezen. Over de 
mythe van het medeleven en het 'gesprek’, als sociale smeerolie en verbale dekmantel voor egoïsme en 
egocentriciteit. Een van de vijf vrouwen blijkt het sociale masker in één avond tot de grond af te kunnen breken. 
 
Spelers: Loes van Nieuwkerk, Shania Mangroe, Sanne van Dijk, Laura Dofferhof en Joëlle van Dorp 
Regie: Lizz van den Berg 
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