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02.12.2015 Sinister Sister: Frank Zappa
De focus ligt op het instrumentale werk van Frank Zappa, waarin
Sinister Sister een respectvolle update van zijn composities
brengt. Zwevend tussen Jazz, rock en hedendaags klassiek,
brengen onder andere Pieter Claus en Lander Gyselinck een
indrukwekkende hommage aan deze fantastische muzikant. 

03.12.2015 Jakop Ahlbom: Horror
Een hommage aan het hororgenre dat geselecteerd werd voor
Het Theaterfestival. Een van de strafste producties van dit jaar
vol humor en spitsvondigheid. 

04.12.2015 Jeff Mills, Spacid, B Live, JP Enfant
Een samenwerking tussen De Kreun, Nachtvogels en
Schouwburg Kortrijk zorgt voor een avond vol elektronische
muziek waarin de godfather van dit genre de absolute headliner
vormt. 

05.12.2015 Theater Malpertuis / Tom Lanoye / 
Piet Arfeuille: GAZ. Pleidooi van een gedoemde
Moeder
Viviane De Muynk neemt de rol als moeder van een gedode
terrorist op zich. Zonder zijn daden te vergoeilijken en zichzelf te
sparen, neemt ze de maat van een tijdperk en een maat schappij
die alleen maar de maat neemt van haar. Indrukwekkend!
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Wouter De Schepper, docent

marketing aan hogeschool Vives,

stond maandag op een wel heel

ongewone manier voor zijn klas :

hij had namelijk een rode morph-

suit aan. Dat is een kostuum in

de stof spandex dat je van kop

tot teen bedekt. Wouter gaf op

die manier les als tegenprestatie :

hij had zijn studenten uitgedaagd

om 300 euro in te zamelen voor

Rode Neuzen Dag, iets waarin ze

ook slaagden. Zelf veilde de

docent op eBay keeperhand-

schoenen van Matz Sels, een

oud-student van Vives. Die hand-

schoenen leverden 302 euro op.

(AXV-foto JVGK)
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Docent geeft les in
een rode morphsuit

se grensoverschrijdende projec-
ten. “In het project herdenken we
de 100ste verjaardag van de start
van de Eerste Wereldoorlog”,
duidt projectcoördinator Johan
Vanhouwaert. “We streven naar
verzoening en vrede in de wereld
met het thema ‘nooit meer oor-
log !’ Dit project verbreedt de hori-
zon van de kinderen in de part-
nerscholen via het uitwerken van
gezamenlijke ideeën. We leren
van elkaar door bezoeken en ge-
deelde evenementen. Kinderen
met verschillende cultuur en taal
werken er samen.”

SAMEN NAAR IEPER

“Vorig jaar brachten enkele leer-
lingen van Sint-Paulus met ver-
schillende leerkrachten een be-
zoek aan de school in Polen. In de
week van Wapenstilstand kwam
een delegatie leerlingen en leer-

Het project ‘Show and Tell’ dat
werd ontwikkeld door de Sint-
Paulusschool in samenwerking

met een school uit Engeland en
een school uit Polen, werd gese-
lecteerd in het kader van Europe-

krachten uit Polen en uit Enge-
land op bezoek in Kortrijk. Ze ver-
bleven in de jeugdherberg en
werkten samen met de leerlingen
van het zesde leerjaar van de Sint-
Paulusschool aan verschillende
activiteiten. Er waren workshops
en we trokken naar Ieper waar we
onder meer meewerkten aan het
maken van de 600.000 kleibeeld-
jes, die in 2018 symbool zullen
staan voor het aantal gesneuvel-
den op Belgisch grondgebied tij-
dens de Eerste Wereldoorlog. We
bezochten ‘In Flanders Fields’ en
beleefden samen The Last Post.
Vooral de leerlingen van het zesde
leerjaar van vorig en dit schooljaar
zijn betrokken bij dit Erasmus-
project.”
Op vrijdag 13 november vond de
apotheose plaats met een rondlei-
ding in verschillende talen bij de
workshops die door de kinderen

werden opgezet. Er was een stand
met vredeswoorden, kleiwerkjes,
poppies, gedichten met mime en
collages waarin de kinderen lieten
zien wat ze belangrijk vinden. Er
werd ook stilgestaan bij de dood
en de angst van de soldaten. De
kinderen brachten samen het lied
With a little help of my friends. Op
de speelplaats werd een kunst-
werk met vredesduiven voorge-
steld. In het kader van het thema
kunst en poëzie verleenden schrij-
ver Joris Denoo en kunstenares
Mie Bogaerts hun medewerking
aan het Erasmusproject in de
Sint-Paulusschool. 

APOTHEOSE

In mei 2016 wordt het Erasmus-
project in Engeland afgesloten.
Daar zal ook een delegatie leerlin-
gen en leerkrachten van Sint-Pau-
lus naar toe gaan. (Els Deleu)

“Streven naar verzoening en vrede”
KORTRIJK q Op vrijdag 13 november werd de Eras-
musweek met leerlingen uit Polen en Engeland afge-
sloten in de Sint-Paulusschool in Kortrijk.

In de week van Wapenstilstand kwam een delegatie leerlingen en leerkrachten uit Polen en uit Engeland op bezoek in Kortrijk. (Foto EDB)




