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Betreft: Celefestival ‘Reload’ 1 september 2021 

 

 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen, 

 

Eind vorig schooljaar hebben we het al voorzichtig aangekondigd, maar nu is het dan echt zover! 

Volgende week woensdag vindt op het Celeanum (hoofdlocatie Zoom) het Reload Festival 

plaats. Dit is een creatief festival waar leerlingen de hele dag druk zullen zijn met creatieve 

masterclasses, verzorgd door Kunsteducatie Nederland.  

 

Hoe ziet deze dag eruit? 

• Alle lessen komen te vervallen, maar verder is het een ‘normale’ schooldag en wordt 

iedereen uiteraard gewoon op school verwacht. Absentie zal worden gecontroleerd en 

genoteerd.  

• De eerste Masterclass begint om 10:30 uur, dus leerlingen moeten uiterlijk om 10:15 uur 

aanwezig zijn op de Zoom. Let op: Jong Celeanum maakt zelf afspraken met hun tutoren; 

zij verzamelen eerder al op de Westerlaan en komen gezamenlijk naar de Zoom.  

• Er zijn twee Masterclassrondes en daar tussenin is er tijd voor lunch (zie verderop het 

programma met de tijdstippen). Leerlingen mogen zelf eten meenemen, maar er zal ook 

eten/drinken gemaakt worden in sommige Masterclasses. Ook is er ’s middags een frietkar 

aanwezig waar iedereen een frietje kan krijgen.  

• Er wordt ’s ochtends verzameld in het Atrium. Daar wordt bekend gemaakt wie welke 

workshop volgt en op welke locatie de workshop plaatsvindt. 

• Na de tweede Masterclass ronde begint het festival, waar alles wat er die ochtend gemaakt 

en ingestudeerd is gepresenteerd wordt. Leerlingen zullen dus zelf aan de slag gaan, maar 

er is ook tijd om naar elkaar te kijken en lekker rond te lopen op het festivalterrein. We 

mogen helaas geen extern publiek uitnodigen i.v.m. corona.  

• Donderdag 2 september is huiswerk- en toetsvrij. 

 

Inschrijving:  

Op maandag 30 augustus kunnen leerlingen zich inschrijven voor de Masterclasses. Dit kan van 

9:00 tot 16:00 uur. 

 

De eerste Masterclass wordt willekeurig ingedeeld, leerlingen kunnen alleen een keuze maken 

voor de tweede Masterclass. In deze workshop maken ze een product dat op het festival 

getoond wordt.  
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Er worden deelnemerslijsten opgehangen in het Atrium, dus daar kunnen ze op 

woensdagochtend zien waar ze geplaatst zijn. Leerlingen die zich niet inschrijven worden 

ingedeeld bij workshops waar ruimte is. Leerlingen uit alle jaarlagen worden gemixt.  

 

De inschrijving verloopt via de website https://reload2021.kunsteducatienederland.nl/. Daar is 

ook het volledige aanbod te vinden van alle Masterclasses en alle overige informatie betreffende 

het festival.  

 

Corona 

Uiteraard zijn alle coronaregels die normaal in school gelden ook van kracht tijdens het festival. 

Dat houdt in dat er mondkapjes gedragen moeten worden tijdens het lopen/verplaatsen binnen 

de school en in sommige gevallen ook tijdens een Masterclass (als er veel verplaatst wordt). 

Buiten hoeven er géén mondkapjes gedragen te worden.  

Verder houden leerlingen altijd 1,5 meter afstand tot de docent of Masterclassbegeleider en 

andersom.  

 

We hopen dat alles duidelijk is en kunnen niet wachten om dit nieuwe schooljaar feestelijk met 

elkaar te beginnen op 1 september!  

 

Vragen kunnen worden gesteld via enortier@celeanum.nl. 

 

Feestelijke groet, 

 

Eva Nortier & Antal Roos 

Cultuurcoördinatoren 

 

 

Programma:  

 

10.00 - 10.15 uur: inloop leerlingen aan de Zoom 

10.30 - 11.30 uur: Masterclass ronde 1 

11.30 - 12.00 uur: Lunch 

12.00 - 14.00 uur: Masterclass ronde 2 + voorbereiding Festival 

14.00 - 16.00 uur: Festival!  
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