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Vluchtweg
Vluchtweg. Een nieuwe manier van herdenken.
4/5 mei 2017: voor altijd in jouw geheugen!
Muzikaal event georganiseerd door Stichting Drimmelen Connect!
Van de gepassioneerde makers van The Passion Drimmelen.

Jij bent zo vrij als een vogel. En dat vieren we op vijf mei 2017. Maar de V van vrij
staat ook voor Vluchtweg. Wat zou jij doen als je moest vluchten? Wat neem jij mee?
Wij gaan onderweg en vragen of je meegaat. We gaan op weg met Eva. Eva moet met
haar familie vluchten omdat er oorlog in het land is. Zij is niet meer welkom op de
hockey, in de bus, op school. Haar vader vindt een vluchthuis en Eva mag gelukkig
haar laptop meenemen. Daar schrijft ze over wat ze meemaakt.
In dit lespakket vind je allerlei creatieve opdrachten om stil te staan of juist in actie te
komen. Voor herdenken, tegen vergeten. En alles wat je maakt met de klas, mag je
op onze website www.drimmelen-connect.nl laten publiceren!
Dus: aan het werk, gebruik de mooie poster, download wat je nodig hebt en schrijf
geschiedenis: een nieuwe manier van herdenken.

UITNODIGING
Hoe het verhaal van Eva afloopt? Dat kun je zien op 4 mei in Wagenberg.
Het verhaal wordt gespeeld en gezongen door bekende zangers uit de gemeente
Drimmelen. Nederlandstalige popmuziek, filmscènes en live muziektheater kun je
verwachten. Je kunt ook zelf meelopen in één van de tochten vanuit Made, Lage en
Hooge Zwaluwe, Drimmelen of Terheijden. We vertrekken natuurlijk na de officiële
herdenkingen.

Datum: 4 mei 2017
Plaats: Wagenberg, Made, Terheijden, Drimmelen, Hoge en Lage Zwaluwe
Tijd: 21:00
Neem mee: jezelf en een gedachte over deze vraag:

Via Facebook houden we je op de hoogte
www.facebook.com/stichtingdrimmelenconnect.nl)
Tot 4 mei!

Poster

alle groepen

Liedsuggesties

alle groepen

Monumenten

alle groepen

Van kemphaan tot vredesduif

alle groepen

Het mooiste lied

onderbouw

Gedichtenkoffer en elfje

vanaf groep 4

Kranten maken

bovenbouw/VO

Muurkrant maken

bovenbouw/VO

Actieplan

bovenbouw/VO

