
 

 

  

 

 

 

 

 

 
Datum : 18 november 2022  

Ons kenmerk : 221118lpi/2.corr/excursies  

Onderwerp : Excursie “Knock Out” voorstelling   

 

Geachte leerling, ouder(s), verzorger(s), 

 

 

Op donderdag 8 december bezoeken we als Kunst Drama groep met de leerlingen uit 4 

en 5 Havo & 4, 5 en 6 Vwo de voorstelling “Knock Out” van theatergezelschap Jakop 

Ahlbom. 

 

Dit is een onderdeel van het schoolexamen (SE) voor de leerlingen met Kunst Drama, 

dus aanwezigheid is verplicht. De leerlingen uit 4 havo en vwo krijgen in de les uitleg 

over de bijbehorende opdracht. Deze opdracht moet uiterlijk dinsdag 13 december via 

Teams ingeleverd worden. Voor de leerlingen uit havo 5, vwo 5 en vwo 6 is het bezoek 

een verplicht handelingsdeel uit hun PTA, maar natuurlijk vooral een mooie ervaring! 

 

Het bezoek ziet er als volgt uit: 

 

- 15.45 uur: aankomst bij het parktheater Eindhoven, melden bij de docent 

- 16.00 – 17.30 uur: theaterworkshop door gastdocenten in de Kameleon (kleine 

zaal) 

- Eten; we maken in de les afspraken over wat de groep graag wil en wat mogelijk 

is 

- 19.45 – uiterlijk 22.00 uur: voorstelling in de grote zaal en nagesprek 

Informatie over de voorstelling & locatie is te vinden op: 

 

Knock-Out | Parktheater Eindhoven 

 

De voorstelling wordt door school betaald met budget van de cultuurkaart, er zijn dus 

geen kosten voor ouders/leerling aan verbonden. Mocht in het uitzonderlijke geval een 

leerling ziek zijn en echt niet meekunnen, dan wil ik de ouders vragen dit zo spoedig 

mogelijk voorafgaand aan de activiteit aan mij te laten weten via een bericht in Teams. 

Deze afmelding is nodig omdat het een schoolexamen betreft. Daarbij is het een prijzige 

voorstelling en dan maken we graag iemand anders blij met het kaartje. De opdracht 

moet dan ingehaald worden, dat gebeurt in overleg. 

 

Ik heb de voorstelling zelf vorig seizoen al gezien en ben er erg enthousiast over, 

hopelijk hebben de leerlingen ook een inspirerende en leuke middag en avond! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Yvonne Janssen 

Docent Kunst Drama 

 

jay@fritsphilips.eu 

 

https://www.parktheater.nl/nl/programma/10720/Jakop_Ahlbom_Company_Ish_Dance_Collective/Knock_Out
mailto:jay@fritsphilips.eu

