Informatiebrief Pats!Boem! COVID-19 versie 2021-2022
Op het moment dat er in het schooljaar 2021-2022 aanpassingen in het COVID
beleid zijn vanuit de overheid en het voor ons daardoor niet mogelijk is om het project in zijn
normale vorm uit te voeren, passen wij het project COVID proof aan om het toch door te kunnen
laten gaan.
Aangepaste versies Pats!Boem!
Afhankelijk van de COVID -19 maatregelen hebben wij een aantal versies van Pats!Boem!
beschikbaar:
1. Theater Carrousel
Wij spelen de voorstelling als theater carrousel, waarbij onze drie acteurs rouleren tussen 3
klaslokalen en op veilige afstand voorin de klas steeds een interactieve scène spelen. Afgewisseld met
filmfragmenten. De leerlingen in elk van de 3 lokalen, krijgen zo binnen een lesuur 3 scènes
voorgeschoteld, waarbij de delen samen het gehele verhaal van de voorstelling vormen. Hierna volgt
een interactieve les, in de vorm van een quiz. Dit project duurt 2 lesuren.
2. Digitaal, ín de klas
Wij geven per klas (of halve klas), met één van onze acteurs fysiek aanwezig in het lokaal, een
uitgebreide interactieve les in de klas. Het project bestaat dan uit filmfragmenten van de voorstelling
die worden samengevoegd met de interactieve les tot een 1 uur durend project.
3. Volledig ONLINE
Wij geven per klas, met één van onze acteurs online aanwezig, een uitgebreide interactieve les
online. Het project bestaat dan uit filmfragmenten van de voorstelling die worden samengevoegd met
de interactieve les tot een 1 uur durend project in de klas.
Heeft u ons project in zijn normale vorm geboekt en wilt u, na wisseling van overheidsbeleid, praten
over de mogelijke inzet van een andere versie van Pats!Boem!, neem dan gerust contact met ons op.
!! Let op: Als uw school, los van overheidsmaatregelen, eigen covid - 19 maatregelen heeft of neemt
waardoor het project binnen 2 maanden verplaatst of geannuleerd wordt, dan heeft dit
consequenties voor uw subsidie. Check hiervoor de specifieke voorwaarden in de bijlagen.
Inhoud project en interactieve les
Hiervoor verwijs ik u graag door naar de algemene informatiebrief.
Ons promotiefilmpje is te zien op onze website: www.theaterpatsboem.nl.
Wij kijken, samen met onze acteurs, uit naar een bezoek bij u op school. Ook binnen de huidige
maatregelen!
Met vriendelijke groet,
Rick Schellinkhout
Artistieke leider Theatergroep Heer Otto

