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Schaarbeek, januari 2020
Aan de ouders van de leerlingen van 5 ASO (5 ET, 5 EW, 5 HW, 5 WW)
Betreft: Extra Muros activiteit in klasverband o.l.v. Mevr. M. Hotterbeekx
Activiteit: film ‘When Arabs danced’ + nabespreking
Datum: vrijdag 7 februari 2020
Plaats: Cinema Palace (Anspachlaan 85, 1000 Brussel)
Begeleidende leerkrachten: M. Hotterbeekx
De moeder van Marokkaans-Belgische filmmaker Jawad Rhalib ('Le Chant des Tortues', 'Les Damnés de la Mer')
was buikdanseres. In een niet zo ver verleden stond deze Arabische dans voor sensualiteit en vrouwelijkheid tot
fundamentalisten, in de naam van Allah, dansen, muziek en andere artistieke expressie als onrein bestempelden.
Rhalib werd geleerd dat hij zich moest schamen voor zijn moeder. Wat zijn de effecten van deze radicale ommekeer
voor dansers en kunstenaars in de Arabisch wereld? Blijven ze koppig verder doen en vechten ze voor de vrijheid
van meningsuiting of sijpelt er toch een vorm van zelfcensuur in hun werk? Met getuigenissen van de Belgische
theatermakers van action zoo humaine, de gelauwerde actrice Hiam Abbass ('Insyriated'), de Iraans-Belgische
theatermaakster Sachli Gholamalizad en zijn eigen moeder toont Jawad Rhalib in When Arabs Danced hoe
artiesten in heel de Arabische wereld zich verzetten tegen en zoeken naar een antwoord op deze aanval op de
(artistieke) vrijheid. Nabespreking met de regisseur van de film.
De kostprijs van de uitstap zit in de maximumfactuur EMA
Verplaatsing:
Heen:
o De leerlingen verplaatsen zich in schoolverband naar de uitstap
Vertrekuur op school: 9u00 (bus 65, richting centraal station)
Terug:
o De leerlingen komen in schoolverband terug van de uitstap
Verwacht aankomstuur op school: 13u35
De kostprijs van een verplaatsing binnen Brussel valt ten laste van de leerling, een verplaatsing buiten
Brussel zit vervat in de maximumfactuur EMA
Uitstappen in schoolverband kaderen steeds binnen de vakgerichte of vakoverschrijdende eindtermen en deelname
is dus verplicht. Evaluatie van de bereikte eindtermen wordt meegeteld bij het dagelijks werk of examencijfer op
het rapport.
Het schoolreglement blijft van toepassing tijdens de uitstap en tijdens de verplaatsing heen en terug,
ongeacht of de uitstap binnen of buiten de schooluren valt.
Met de meeste achting
Johan Schellemans
Directeur

Uitstap: Film ‘When Arabs danced’ + nabespreking
Ondergetekende, ............................................................................................................ (naam ouder/meerderjarige leerling),
ouder / voogd (schrap wat niet past) van .......................................................................................................... (naam leerling)
uit klas: ...........................................................................................................................................................................




neemt kennis van de bovenvermelde uitstap
is op de hoogte dat het schoolreglement van toepassing is
geeft wel / niet (schrap wat niet past) de toestemming aan mijn zoon/dochter (schrap wat niet past) om zich zelfstandig
te verplaatsen naar / van (schrap wat niet past) de uitstap

Datum: .......................................................

Handtekening

Deze strook per kerende via uw zoon/dochter terug te bezorgen aan leerkracht

