
LICHT in DONKER 2015-16 
 
Dit jaar vieren Steinerschool Antwerpen Basisschool en Hibernia, Middelbare Steinerschool Antwerpen, 
een feestweekend op school op 27, 28 en 29 november 2015 dat de naam Licht in Donker 2015-
16 draagt. Tijdens deze editie van Licht in Donker, die een oude traditie op onze school van Licht in 
Donker-feesten terug opneemt, zal naast de organisatie  van geschenkenbeurs en een pop-
up restaurant, ook het muziektheaterstuk Anatevka drie keer worden opgevoerd. 
 
Helpende handen 
Naast schenkende en kunstzinnige handen, rekenen we in dit feestweekend ook op veel helpende handen. Om 
mee op te bouwen en op te ruimen, om een shift achter de bar te staan, om lekkere gerechten te verzorgen 
voor het buffet, om soep te maken, om af te wassen of om op te dienen in het Licht in Donker 2015-16 - 
restaurant op zondag...enz. 
Houd daarom het mailverkeer van uw klasouder goed in 't oog. Als elk gezin een taak voor zijn rekening neemt 
wordt het feest door iedereen gedragen en ontstaat er ongetwijfeld een bruisende sfeer. U kunt inschrijven voor 
allerlei taken via deze doodle. 
 
Anatevka 

Anatevka speelt op vrijdag- en zaterdagavond 27 en 28 
november, steeds om 20.00 uur en op zondagmiddag 29 
november om 15.00 uur.  
 
Het stuk wordt gespeeld door leerlingen van de 6de tot en 
met de 12de klas, die hieraan reeds een half jaar hebben 
gewerkt onder leiding van leerkracht Nederlands en 
geschiedenis Bert Willems en leerkracht Engels/Nederlands en 
geschiedenis Bart De Decker. Bert Willems regisseert dit 
stuk, na twee eerdere succesvolle edities, voor de derde keer in 
twintig jaar. Bart De Decker speelde mee in de tweede versie als 
12deklasser. 
Leerkracht L.O. Els Depuydt is verantwoordelijk voor de 
choreografie. 
 
De muzikale instudering en leiding is in handen van Emma 
Willems. Het combo bestaat uit Deben van Damme, 
oudleerling en oudleerkracht, op viool, Wouter Tilkin, viool,  
Els Casteleyn en oudleerlinge Maryline Thiri cello, en haar 
broer Laszlo Thiri fagot, Patrick Lahousse, contrabas en 
voormalig muziekleerkracht Basisschool, Philippe Cassiers op 
klarinet. 
 
Tenslotte werden en worden zaken als affiche-ontwerp, 
publiciteit, reservaties, kleding, grime en decorbouw 

waargenomen door vele geëngageerde leerkrachten en ouders! 
 
Anatevka, ook bekend onder de naam Fiddler on the Roof, is het wereldberoemde verhaal over een kleine 
joodse gemeenschap die hun Russische dorp ten prooi ziet vallen aan de legers van de Tsaar en 
noodgedwongen vlucht van huis en haard voor intimidatie en vervolging. Hoofdpersoon is melkboer Tevje, 
gezegend met vrouw, vijf dochters en maatschappelijk aanzien. Maar wanneer naast de politieke agressie ook 
Tevjes dochters zijn tradities, moraal en flexibiliteit uitdagen, moet hij al zijn groeikracht aanwenden om - zoals 
uiteindelijk immer - het Licht in het Donker te blijven zien. Tevje balanceert in het leven als een violist 
musicerend op een puntdak, maar zijn innerlijk licht wijst hem de weg... 

Reservatie tickets 
Via reservatie Anatevka kunt u tickets reserveren voor de voorstellingen van Anatevka. Een kaart voor een 
volwassene kost €10 en voor jongeren -26 jaar is dat €5. Indien u tickets voor verschillende dagen wenst te 
reserveren, gelieve het formulier dan meerdere keren in te vullen. Na reservatie ontvangt u een e-mail met 
betaalinstructie, pas na betaling zijn uw tickets definitief gereserveerd.  
De tickets kunnen de dag van de voorstelling, vanaf  één uur op voorhand, aan de kassa worden afgehaald. 



Licht in Donker-restaurant 
Het pop up-restaurant ontvouwt zich op zondagmiddag 29 november vanaf  13.00 uur in de foyer van onze 
school. Ouders van onze school voorzien in een menu in mediterrane sfeer: smakelijke Paella-schotels in 2 
varianten en in porties voor volwassenen en kinderen. 
Paella met zeevruchten €16 - kinderportie (-12j) €10  |  Paella vegetarisch €13 - kinderportie (-12j) €7 
Reserveringen maakt u via reservatie restaurant 

Geschenkenbeurs 
De geschenkenbeurs is op bijna iedere Steinerschool een vast item. Jarenlang was het een feest, misschien zelfs 
wel heimelijk hét feest van onze Antwerpse Steinerscholen. Het feest dat de intimiteit en gezelligheid van de 
kersttijd op school inluidde. Het feest dat hoorde bij de onuitwisbaarheid van het kerstspel van de leraren. Op 
onze school kende de geschenkenbeurs haar hoogtepunt in de jaren tachtig en negentig, daarna is ze een 
aantal jaren vervangen door een kunstenfestival, Licht in Donker. Tenslotte kwam de zin voor een kerstbeurs 
terug en sedert een viertal jaren mogen we ons opnieuw gelukkig prijzen met een gezellige, kleine, jaarlijkse 
geschenkenbeurs. 

Dit jaar vindt ze plaats op zaterdag 28 
november 2015, in de foyer van de school, 
midden in een weekend dat bol staat van 
artistieke expressie. Muziek en toneelspel van 
de Anatevka-voorstellingen mogen, tesamen en 
verbonden met de geschenkenbeurs, die zelf 
ook zoveel creatieve en kunstzinnige output 
presenteert, zich opnieuw verheugen in de 
naam Licht in Donker.  
Dat het een unieke editie is met 
muziektheatervoorstelling, beurs én een 
restaurant gecombineerd, verbeeldt het 
schooljaar 2015-16 achter de naam. 
 
Wat is de zin van de geschenkenbeurs? 
Uiteraard is de bedoeling van de beurs om geld 
in het laatje van de altijd behoeftige 
Steinerscholen te brengen. Maar het is veel 
meer dan dat! Geld verdienen voor de school is 
een eervolle en noodzakelijke aangelegenheid, 
maar dat is bijna een normaal bijproduct van dit 
evenement.  
Want het gaat vooral om schenken! Schenken is 
feest en feest zonder schenken is niets. Het gaat 
om een vrijwillige, idealistische inzet rond iets 
dat misschien wel de essentie van het leven is: 
een geschenk. Het is zelfs een mooi geschenk, 
en om mooie geschenken draait nu eenmaal de 
geschenkenbeurs.  
Een Steinerschool heeft alle redenen om een 
geschenkenbeurs zelf te organiseren: het gaat 
om creativiteit, om schone, gezonde producten, 
om natuurlijke, ecologische, biodynamische 
producten en ook om eigen producten.  
In de Steinerschool wordt immers zeer groot belang gehecht aan het natuurlijke, het gezonde, het esthetische. 
Dat geldt zowel voor speelgoed, stiffen, zepen, zalfjes en voedingswaar.  
De Steinerpedagogie is ook een pedagogie die een grote aandacht heeft voor ambacht en handwerk met oog 
voor authenticiteit en originaliteit. En natuurlijk is een rijk boekenaanbod van goede kinderboeken, literatuur en 
antroposofische diepte-lectuur ‘des Steiners’.  
Het hoeft niet duur te zijn en toch kan het mooi, degelijk, gezond, imaginatief zijn. Het mag ook tweedehands 
zijn, vintage. Deze cultuur van kwaliteit in stand houden en levendiger maken in een marktatmosfeer, is een 
vanzelfsprekend effect van de geschenkenbeurs.  
 
Tot slot is de beurs ook altijd een opwindend kinderfeest geweest. Met kraampjes en kinderverrassingen. De 
sfeer van de beurs is een onvergelijkbare en onvergetelijke herinnering. 


