
In samenwerking met 
de Toneelschuur 

Creatieve dag 
op Triniteits 
Lyceum 
(Van een onzer verslaggevers) 

HAARLEM. - In het Triniteits-lyceum 
aan de Zijlweg zal donderdag aanstaande 
een culturele dag worden gehouden. Vol- 
gens de commissie van leerlingen, die 
deze dag heeft voorbereid, wordt op de 
middelbare school te weinin aan nersoon- 
lijkheidsvorming gedaan. zij  willen dit 
patroon doorbreken door ..een fijne dag 
ie  organiseren als reactie op het nogd 
oncreatieve schoolleven" Alle negenhon- 
derd leerlingen willen zij erbij betrekken. 

TONEELLESSEN worden gegeven 
door de ,,Centrumv-acteurs Hans Dage- 
let, Wim van der Grijn, Marja Kok en 
Margreet Heemskerk. Ook zullen aanwe- 
zig zijn de ditecteur van deze groep Eg- 
bert van Paridon, de publieks-organisa- 
trice mevrouw Hasebos en de directeur 
van de Haarlemse schouwburg Peter 
Lohr. 

Aan beweging, expressie en mime zal 
gedaan worden onder leiding van de 
Heemstedenaar Ide van Heiningen, leer- 
ling van Rob van Reijns Amsterdamse 
mimeschool. 

Er is veel materiaal beschikbaar voor 
,,vrij kliederen en klungelen" met verf. 
klei en lappen. 
De muziek wordt vertegenwoordigd door 
een sourt ,,Kietsj-konservatoriejum", 
waarvan het instrumentarium onder 
meer uit fietsbellen bestaat. Ook worden 
er platen gedraaid en repeteert een 
nieuw schoolorkestje. 

Onder leiding van Helen Leclercq wordt 
beat- en souldansen gestudeerd, Ock van 
Batenburg geeft een ,,variété-zweetles" 
die wordt omschreven als ,,een hele mo- 
derne gymnastiekles". Er zal een tentoon- 
stelling zijn van onder meer gouden 
mariabeeldjes en er komt een politieke 
hoek om in te debatteren. 

De ideeën voor dit alles zijn niet al- 
leen afkomstig van de school zelf, maar 
ook van mensen van de Toneelschuur, 
die door de scholieren ,,in de arm ge- 
ncmen zijn". 
's Avcnds wordt iets gepresenteerd, dat 
de naam ,,Swinging poetic blubbering" 
heeft gekregen. Muzikaal werken aan dat 
,,blubberingm mee het ,,New Acoustic 
Swing Duo", bestaande uit slagwerker 
Han Bennink en saxofonist Willem Breu- 
ker. Voor gedichten zorgt Johnny de 
Selfkicker. ,,Die heeft zich ontzettend 
aangepast", aldus de culturele commis- 
sie. Het ensemble wordt gecompleteerd 
met de ritmesectie van ,,The Ekseption" 
onder leiding van pianist Rik van der 
Linden, die ,,underground free pop jazz" 
s~eel t .  
D, exposAtie van plannen voor een twee- 
de culturele se~tembermanifestatie. die In 

e schouwburg is ingericht. komt voor de 
gelegenheid naar het lyceum. 


