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Houd je van creatief bezig zijn,
van tekenen, film, muziek of mooie
schilderijen? Zing je graag of speel
je graag toneel? Dan is het Vitus
echt een school voor jou.

Wist je dat de twee helften van je hersenen elk
hun eigen functie hebben? Door creatief bezig
te zijn, train je je rechter hersenhelft. Werkt die
getrainde creatieve rechterhelft samen met je
analytische linker helft, dan kun je je schoolwerk
met veel meer vindingrijkheid te lijf gaan.

Art & Design

Kleine Avond

Open Podium

Wist je dat Sint Vitus de beschermheilige was van kunstenaars? Geen
wonder dat we op het Vituscollege
volop aandacht besteden aan
creatieve vakken. Ons onderwijs
in tekenen is beroemd in de regio:
kunstwerken van onze leerlingen
zijn zelfs genomineerd voor prijzen.
Tekenen, handvaardigheid en
muziek vallen op het Vitus onder
Art & Design. Je leert bij deze
vakken denken in structuren en
het vinden van oplossingen buiten
de kaders om.

Een jaarlijks terugkerend fenomeen
op het Vituscollege is de Kleine
Avond. Dit is een theaterproductie
waaraan alle brugklassen, met in totaal ruim 200 leerlingen, meedoen.
Bijzonder aan de Kleine Avond is
dat er bijna alleen maar leerlingen
aan meewerken, zowel voor als
achter de schermen.
Bovenbouwers begeleiden, produceren en regisseren namelijk de
Kleine Avond. En zo leer je meteen
in de eerste klas al een heleboel
bruggers uit andere klassen én veel
ouderejaars kennen. Als je het leuk
vindt om in de schijnwerpers te
staan kun je in de voorstelling
spelen, zingen of dansen. Vind je
zo’n podium maar niks, dan kun je
je aansluiten bij de decorploeg, de
techniekgroep of het zaalteam. Ben
je eenmaal derdeklasser, dan kun je
ook meedoen aan de Grote Avond:
een toneelstuk of een musical.
Acteurs, zangers, dansers, licht en
geluid, decor ... ook bij de Grote
Avond wordt het allemaal door
leerlingen gedaan.

De naam ‘Open Podium’ zegt
het eigenlijk al: als jij wilt zingen,
dansen, jongleren, een gedicht
wilt voordragen of het publiek aan
het lachen wilt maken, kun je hier
terecht. Een regisseur werkt met jou
aan de beste versie van jouw act.
Een deskundige jury beoordeelt je
prestatie en natuurlijk kun je prijzen
winnen: voor zang, performance,
duo act en jong talent. Het publiek
bepaalt wie er met de publieksprijs
naar huis gaat. Vitus got talent en
jij kunt daar bij horen.

Dans, drama, muziek
Bij de Juniorcolleges kun je kiezen
voor dans, drama, muziek maken
of etsen. En als je het leuk vindt om
op het toneel te staan, dan kun je
al in de brugklas meedoen aan de
Kleine Avond of het Open Podium.
In de bovenbouw volg je het vak
CKV (culturele en kunstzinnige
vorming) waarin je kennismaakt
met allerlei vormen en aspecten
van kunst & cultuur. Je leert bijvoorbeeld een filmscript, filmscenario
en filmpje te maken.

Binnen en buiten de school
Op het Vitus vinden we het belangrijk dat je niet alleen uit boeken leert,
maar vooral ook leert door ervaringen op te doen. We gaan dus ook
bij de kunst- en cultuurvakken
regelmatig op pad naar een museum
of theater. Of we halen toneel- of
dansvoorstellingen naar school.
We doen mee aan wedstrijden
zoals bijvoorbeeld Artcadia, waarbij
jij een creatieve oplossing bedenkt
voor een vraagstuk van een stad in
het jaar 2080.

Kortom...
Vituscollege
Beerensteinerlaan 69
1406 NR Bussum
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1400 AE Bussum

(035) 693 11 53
info@vituscollege.nl
vituscollege.nl

Op het Vitus krijgen je creatieve
talenten alle ruimte.
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