DE
PARADE
2022
4havo en 4vwo worden in het diepe
gegooid! Geheel zelfstandig maken
de leerlingen een voorstelling van 8
minuten die gaat over wat hen
bezighoudt.
Fijn dat u er bent! Er zijn 11
voorstellingen te bezoeken. Voor
ieder wat wils. Heel veel plezier!
WOLFERT LYCEUM

De Zijde 5
Bergschenhoek
20 april 2022
18.30 - 21.00

oorlogsliefde

Oorlogsliefde gaat over de oorlog tussen rijk
en arm, tussen de liefde van Nancy en Amelia
in 1950. Je wordt meegenomen in hun
liefdesverhaal na Nancy's overlijden. Een
achtbaan aan emoties, liefde, verdriet, pijn en
plezier.

the night stalker

In ons stukje krijg je te zien hoe een
detective de moord op 9 jarige Mei Leung in
2009 probeert op te lossen. Dit doet zij niet
alleen door aanwijzingen te vinden maar zij
bezoekt ook een ex-seriemoordenaar die
tot de dood is veroordeeld, om zo erachter
te komen wie dit meisje heeft vermoord en
waarom.

minder prettig

Beschouw deze grappige voorstelling over
allemaal gebeurtenissen die de afgelopen
jaren zijn gebeurd die wat minder prettig
waren. Geniet ook van het zelfgeschreven
liedje over deze school.

ga weg

“Geniet van het leven
wanneer je nog jong bent.”
“Bewaar de zorgen voor later.”
Kom naar lokaal 4.15 en laat het je ogen
openen.

(niet) fake

Wij houden onze presentatie over de
nepheid in de wereld. Wij zijn influencers en
voor de camera zijn wij de best vriendinnen,
maar als de camera weg is haten we elkaar
en kunnen we elkaar wel slaan. Opeens
gebeurd er iets en verandert onze
vriendschap. Wil je weten wat dat is, kom
dan kijken bij ons!

de onderschepping

Twee rechercheurs.
Eén internationale maffiabaas.
De rechercheurs willen de grootste plan ooit
van de maffiabaas te stoppen.
Het plan wordt perfect uitgevoerd.
Wordt de maffiabaas gestopt!?
Wordt hij de grootste maffiabaas van de
wereld!?
Welk plan wordt perfect uitgevoerd?
Kom kijken bij de parade en zie het zelf!

leraar vs. leerling

Docenten staan boven de leerling. Ben je het daar
mee eens? Hoort dat wel, en hoe ziet dat eruit in
de praktijk. Samen met meneer Van Dijk, Lisanne
en Nicole nemen we je mee in dagelijkse school
situaties: de strenge leraar, een eigenwijze
leerling en…. een boterham?! Kom jij ook?

come dat seen!!!
#GooderWorden
#MovieSlim

OMG, heeeyy! Heb je zin in een mega leuke
quizz?!?! Het gaat allemaal over corona…. Nee
joh, just kidding! We gaan het allemaal hebben
over de leukste moevies en celebrities. Soooo,
als je net als wij gooder wil worden, djoin us en…
Whatever, baaii!

keuzestress

Ook keuzestress?
Niet alleen vandaag maar vrijwel altijd?
Dat is jammer. Je moet kiezen!
We zullen je helpen maar het belangrijkste is nu:
KIES KIES KIESSS!!!!!!!

motief

Bij Keesje Bos, Sofie Vennix en Isa Löke
Eén moord.
Eén DNA-spoor.
Twee verdachten.
Wie van de tweeling heeft hun moeder vermoord?
En met welk motief?

vooroordelen

Oordelen doe je niet! tenzij je iemand goed
kent!
En wat gebeurd er als je dit toch doet? Wat zijn
de consequenties?
Kom jij? Of heb je te snel geoordeeld? ;)

