Patricia De Landtsheer

PROGRAMMA SCHOOLLEZINGEN
door auteur : Patricia DE LANDTSHEER ,Spoorwegstraat 69, 9200 DENDERMONDE
Tel/ 052 21 11 80 GSM 0494 60 19 61
Ter attentie van de Directie en leerkrachten Lager Onderwijs
Ter attentie van de Directie en leerkrachten Secundair Onderwijs
Ter attentie van de Bibliothecarissen-Cultuurfunctionarissen-Verenigingen
∞∞∞

Doelgroep Eerste leerjaar
Door de auteur : vertellen over eigen werk: Prijs gewone auteurslezing: 100 euro + verpl.onkosten à
0,30/km (Ploefreeks en Egel Snuit bij uitgeverij De Eenhoorn)
Combinatielezing : Verteltheater PLOEF (naar de gelijknamige boeken) - auteur-verteller gecombineerd
met acteur/actrice. Kinderen worden in de opvoering betrokken. Nadien kunnen de kinderen vragen
stellen over het boek en maken zij kennis met de acteurs. Prijs : 200 euro (spelers) + 100 euro (auteur) + 0,30
euro/km of gesubs.lezing +30 Euro/verplichte bijdrage FvL.
Opmerking: voor de opvoering Ploef: Groepen aantal onbeperkt. Gewone auteurslezing: max. 70.

Doelgroep Tweede leerjaar
Door de auteur : vertellen/voorlezen of combinatielezing: Ploefreeks.
Kostprijs: idem voorgaanden.

Doelgroep Derde en Vierde leerjaar
Door de auteur : Vertellen over “Hoe komt een boek tot stand” met voorleesfragmenten uit eigen werk;
Speciaal vanaf het 4de lj e.v. Mimi (een verhaal gebaseerd op waargebeurde feiten, dat zich afspeelt in
Antwerpen en de Dossinkazerne te Mechelen);
Combinatielezing Verteltheater, enkel Heikje heks voor 3 en 4, voorwaarden: idem voorgaande info.
Aantal lln: onbeperkt voor het theater. Vernieuwde versie.

Doelgroep Vijfde en Zesde leerjaar
Door de auteur : Vertellen over eigen werk vooral over de laatste uitgaven: De wereld van het wonder
(samen met dochter Melissa). De magische nacht van Juffrouw V. (een warm verhaal over herinnering;
grootouders & kleinkinderen, maar vooral over de kracht van muziek);
Combinatielezing ‘De wereld van het wonder’ actrice en violist. Verteltheater: aantal lln. Onbeperkt
Uitkoopsom 300 € spelers. De auteur komt gratis en leidt het theaterstuk in en praat over ‘Poëzie in het
theater’.
Voor 5de en 6de lj workshops poëzie. 125 € (2 lesuren) + verplaatsingsonkosten à 0,30/km.
Wat u verder moet weten.
Verteltheater De Fruitfuif (Melissa Leboeuf): info bij melis2000_2000@yahoo.com. (een aanrader!!! Geschikt
voor kleuters (3de jaar+eerste en tweede graad L.O.)
Voor afspraken Patricia: tel 052 21 11 80 gsm 0494 60 19 61 mail: landtsheer@yahoo.com
Web: www.patriciadelandtsheer.be
NOTA : Wie snel reserveert kan genieten van een gesubsidieerde lezing bij het Fonds voor de Letteren.
De auteur is lid van SABAM, VAV, VVL en Fonds voor de Letteren.
Opmerking: alle lezingen en performances in verband met herinneringseducatie WOII vindt u apart en
gestructureerd voor doelgroepen: secundair, hoger, verenigingen, bibliotheken enz. onder
www.patriciadelandtsheer.be
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