TIENTALLEN BEKENDE MEESTERWERKEN TENTOONGESTELD IN DE
EUROPESE SCHOOL MOL
Met het project “Start with Art” worden kunst en creativiteit in de verf
gezet op de Europese School in Mol.
MOL, België - 4 april 2016
- Tijdens de jaarlijkse Opendeurdag op zaterdag 16
april geeft de Europese School Mol het startsein aan een uitgebreid educatief
kunstproject.
Veertien dagen lang richt de Europese School Mol alle creatieve schijnwerpers op kunst
en muziek.
De leerlingen van de kleuter- en lagere school gaan aan de slag met het project
Museum @ school. Bezoekers krijgen alvast een voorproefje en de rode loper wordt
uitgerold voor jonge (en minder jonge) kunstliefhebbers.
Op de middelbare school stellen leerlingen hun “Recycled Art”- project voor in het ESMol
openlucht Museum,
Zo kan je rondwandelen in de tuinen van de school en op ontdekkingstocht gaan naar de
beeldhouwwerken die leerlingen maakten van gerecycleerde pet flessen.
Graag een kijkje nemen achter de schermen van de nieuwste ESMol musical
“We Will Rock You!”? Het kan allemaal. In de gangen loop je vast en zeker een paar
acteurs tegen het lijf. Zing gerust mee met de melodieën van Queen of maak een selfie
met Killer Queen en Scaramouche. Het belooft een wervelende show te worden!
Maar er is die dag nog veel meer te doen!
Bezoek de school gelegen in de prachtige natuur en neem een kijkje in de klassen.
Snuister rond in de bibliotheken tijdens de grote tweedehandsboekenmarkt.
Kom in contact met jongeren en docenten uit meer dan 50 verschillende landen en
scherp je kennis aan over Europa. Proef de verschillende culturen bij de vele stands in de
internationale Food Court en laat je inspireren door de multiculturele sfeer die de
Europese school uitstraalt.
Iedereen is welkom!

Op zoek naar een leuke, leerzame en kunstzinnige activiteit met je familie?
Wanneer:
Waar:

zaterdag 16 april 2016 van 14:00u tot 18:00u
Europese School Mol, Europawijk 100, 2400 Mol

Contact:

Erica Di-Maccio
Telefoon: ++32 14 563 175
E-mail: erica.di-maccio@esmol.be
Website: www.esmol.be

Europawijk 100 - (BE) 2400 Mol

www.esmol.be
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