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Speciale editie van De Grote Levensvragen

Friedl’ Lesage gaat tijdens theatershow de
dialoog aan met leerlingen over hun grote
levensvragen
Ben je gelukkig op school? Waarvoor heb je angst? Hoe zou jij reageren
als iemand in je klas zich out? Ben je ooit al gepest? Deze en vele
andere grote levensvragen die de leerlingen van het Sint-Andreaslyceum
St.-Kruis (SASK) bezighouden worden voorgelegd aan Tom De Cock,
MNM-radiopresentator, stand-up comedian William Boeva en TEJOpsychologe Ingrid De Jonghe tijdens de theatershow “De Grote
Levensvragen” in de Brugse Stadsschouwburg, n.a.v. 60 jaar SASK.
Grote Levensvragen voor jongeren?
SASK wordt 60 jaar en richt de blik op de toekomst. “De Grote Levensvragen” is het startschot
van dit feestjaar. In de lessen godsdienst kwamen grote levensvragen aan bod. Alle leerlingen
werden via een enquête kort bevraagd over hun standpunten t.o.v. een aantal van die vragen.
De resultaten hiervan vormen het uitgangspunt van deze gespreksavond geleid door Friedl’
Lesage.
Want, op dinsdagavond 23 oktober komt Friedl’ Lesage naar Brugge voor een speciale editie
van haar theatershow “De Grote Levensvragen” voor jongeren. De levensvragen van onze
leerlingen leggen we dan voor aan MNM-radiopresentator Tom De Cock, standupcomedian William Boeva en TEJO-psychologe Ingrid De Jonghe.
De avond in de Stadsschouwburg wordt niet enkel een luisteravond voor ouders en jongeren.
SASK-leerlingen hebben ook hun inbreng: zowel inhoudelijk als artistiek.
Wat te verwachten?
Verwacht u aan openhartige gesprekken waarin onze gasten in hun kaarten laten kijken. Maak
u klaar voor een ‘diepe duik’ in wat echt essentieel is, wat ons tot mens maakt. We geloven dat
het erg waardevol kan zijn om als ouder met je kind, of als leerkracht met je leerling ruimte te
maken voor een goed gesprek.
Deze avond is de officiële start van het feestjaar ’60 jaar SASK’. In februari trekt de school ook
naar het Concertgebouw in Brugge voor het SASK-feest, waar we creatief aan de slag gaan met
de Grote Levensvragen.
Wat is De Grote Levensvragen?
Eind september 2017 maakten Radio 1 en De Standaard de resultaten bekend van de eerste,
grootschalige Vlaamse studie over De Grote Levensvragen. Radio- en
televisiepresentatrice Friedl’ Lesage ging daarna op zoek naar antwoorden op de grote vragen
van het leven. In een radioprogramma en ook live op theatertournee met 25 toonaangevende
sprekers. Nu komt Friedl’ naar Brugge voor een speciale editie van De Grote Levensvragen voor
jongeren.

Sint-Andreaslyceum St.-Kruis
Het Sint-Andreaslyceum is een katholieke school in Sint-Kruis, Brugge met in totaal ongeveer
1300 leerlingen, verdeeld over een kleuterschool, lagere school en humaniora (aso). De drie
scholen zijn op dezelfde campus gevestigd, midden het groen aan de buitenrand van Brugge.
Meer info op www.sask.be.
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