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Studenten Rijn IJssel brengen canon van Nederland tot leven in dans, theater en musical

Dansvoorstellingen studenten Rijn IJssel op station Arnhem
Studenten dans van Rijn IJssel brengen zaterdag 23 september de canon van
Nederland tot leven. Treinreizigers en andere belangstellenden kunnen dan op
het Centraal Station in Arnhem genieten van de dansvoorstelling over Aletta
Jacobs. De voorstellingen over het leven van deze voorvechtster van
vrouwenrechten zijn elk uur te zien vanaf 9.30 tot 16.00 uur. Meer info op
Facebook en de websites van Rijn IJssel en het Nederlands Openluchtmuseum.
Kindertheater over de watersnoodramp
Studenten van Rijn IJssel treden zaterdag ook op in twee andere stukken van de canon van
Nederland, te zien in het Nederlands Openluchtmuseum: tussen 12.00 uur en 15.00 uur zijn
er vier voorstellingen van het kindertheater over de Watersnoodramp van 1953 en tussen
11.00 en 15.00 uur een minimusical over het leven van boeken- en liedjesschrijfster Annie
M.G. Schmidt.
Stageopdrachten voor studenten
De voorstellingen zijn stageopdrachten voor studenten van de muziek-, theater-, dans- en
musicalopleidingen van Rijn IJssel die tot stand zijn gekomen in samenwerking met het
Nederlands Openluchtmuseum. In de zomermaanden hebben studenten al verschilllende
voorstellingen gespeeld in het Openluchtmuseum ter promotie van de Nederlandse Canon.
Ook dit weekend spelen studenten deze voorstellingen bij de opening van de Nederlandse
Canon in het Openluchtmuseum.

Meer informatie:
•

Voor vragen en meer informatie bel of mail onze persvoorlichter Leo Smid, 06 43 56 08 40,
l.smid@rijnijssel.nl of Karin Jansen, 06 28 55 73 91, k.jansen@rijnijssel.nl.

•

Rijn IJssel is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie in de regio
rond Arnhem. Wij zijn een ondernemende onderwijsinstelling die meer dan 11.000 studenten opleidt als
échte vakmensen. Ons onderwijs is toekomstbestendig en stevig verbonden met het werkveld. Samen met
bedrijven en instellingen creëren we een leeromgeving waarin studenten hun talenten ontdekken. Met een
diploma van Rijn IJssel ben je klaar voor een vervolgopleiding of om direct op de arbeidsmarkt aan de slag te
gaan.

