
Wedstrijd: affiche en kaarten Talentenjacht 2018 

 
Talentenjacht, ons jaarlijks totaalspektakel met theater, dans en muziek, 

bestaat 46 jaar. Het ontwerp van de Talentenjachtaffiche, van de kaarten 

en van het eerste blad van het programmaboekje is al een paar jaar een 
heuse wedstrijd. Al wie wil, mag deelnemen. Het doel van de wedstrijd is 

een goede affiche ontwerpen waarop alle praktische info staat én die de 
aandacht trekt.  

 

De winnaar krijgt een waardebon van 50 euro (bij Fnac) en je ontwerp zal 
op meer dan 300 affiches verspreid worden. Het ontwerp is ook het 

voorblad van het programmaboekje dat meer dan 1000 mensen zullen 
zien. Bovendien drukken we alle kaarten op basis van je ontwerp.  

 
Criteria 

Ontwerp 
- volledig vrij (op de info + het thema/onderwerp na) 

- digitaal en wijzigbaar (of door jezelf wijzigbaar). Dus NIET alles 
 eerst tekenen en dan inscannen!  

- uiteindelijke versie: JPG én PDF-file!!! (wel nog steeds  

aanpasbaar!) 
- winnend ontwerp moet ook in een kaartvorm omgezet 

 zijn/kunnen worden (voor elke avond een aparte kleur)  
- een kaartontwerp bij de affiche voegen is een extra argument om  

je ontwerp te kiezen 
- deadline: doorgestuurd ten laatste op maandag 13 november, naar 

Stijn Vanden Brande en/of in de uploadzone geplaatst op 
 Smartschool van Atheneum De Ring, De Wijnpers of Campus 

 Redingenhof en/of aan je begeleidende leerkracht bezorgd 
  

 Informatie 
  * Big Benny Bastard (= titel) 

  * Talentenjacht 2018 (= ondertitel) 
  * Atheneum De Ring – Campus Redingenhof - De Wijnpers 

* Minnepoort 

  *  - dinsdag 27 maart - 20.00 uur 
   - woensdag 28 maart - 20.00 uur 

   - donderdag 29 maart - 20.00 uur 
   - vrijdag 30 maart - 20.00 uur 

   - zaterdag 31 maart - 19.00 uur 
  * kaarten:  Fnac 

    secretariaten athenea 
    talentenjacht.kaleuven@gmail.com 

  
 



 

 Ontwerp kaarten 
  * Big Benny Bastard (= titel) 

  * Talentenjacht 2018 (= ondertitel) 

  * Atheneum De Ring – Campus Redingenhof - De Wijnpers 
* Minnepoort 

  *  - dinsdag 27 maart - 20.00 uur 
   - woensdag 28 maart - 20.00 uur (in een andere kleur) 

   - donderdag 29 maart - 20.00 uur (nog een andere ...) 
   - vrijdag 30 maart - 20.00 uur (en nog een andere ...) 

   - zaterdag 31 maart - 19.00 uur (en nog een andere  
         geweldige kleur) 

  * VVK: 7 euro - kassa: 8 euro 
 

 Inhoudelijk/thematisch 
  - Engeland, Londen, 1929 

  - rijk huis van een lord, met personeel (o.a. butler, chauffeur,  
  keukenmeid, kamermeisje ...) 

  - trouwfeest van de kamermeid met de butler (Nozze di  

  Figaro) 
  - contrast lord en zijn rijke familie - arm personeel dat  

  uitgebuit wordt 
  - verstoten (klein)kind (Assepoester, maar dan mannelijk) 

  - cfr. Downton Abbey, Poirot, charleston, settings van de films  
  Cabaret, The Great Gatzby, The Danish Girl ... 

 
 Korte inhoud 

 
In een zeer groot herenhuis in Londen woont er een rijke lord. Die lord is 

een industrieel die de aandelencrisis van 1928/1929 voelt aankomen. 
Daarom verkoopt hij de aandelen van zijn bedrijf aan hoge bedragen (met 

valse uitleg) aan andere Britse adellijken, maar ook aan zijn 
personeelsleden die hij zo van hun zuur verdiende centjes berooft.  

 

De lord is getrouwd met een countess (gravin) en ze hebben een dochter. 
Die dochter is ooit verliefd geweest op de chauffeur en is bevallen van een 

bastaardkind. Voor de gravin is dat onacceptabel en dus werd de baby aan 
het keukenpersoneel gegeven. De kokkin heeft het kind opgevoed, zonder 

echt te weten waar de baby vandaan kwam. Die jongen is intussen 
opgegroeid tot een 17-jarige uienpeller die nooit uit de keuken mag 

komen. Zijn mama (de dochter van de lord en de gravin) is intussen 
hertrouwd en heeft twee dochters gekregen. Die krengen komen af en toe 

die vreemde jongeman uitlachen, daar beneden in de keuken. 
 

De butler van de lord en de kamermeid van de gravin staan op het punt te 
trouwen. De lord heeft echter een oogje op de kamermeid. De gravin 

komt daarachter en zal een 'valstrik' spannen om haar man op heterdaad 



te betrappen. Ze zal, in de kleren van haar kamermeid vermomd, haar 

eigen man proberen te verleiden ... 
 

De lord organiseert een groot diner waarop ook de kroonprins van 

Engeland aanwezig zal zijn. Vermits dat een groot feest is, wil de 
kleinzoon van de lord voor één keer naar boven. Het personeel zal de 

jongeman als meisje verkleden zodat hij toch één keer kan meemaken 
wat het is aan zo'n chic diner deel te nemen. De prins wordt echter 

verliefd op dat mysterieuze 'meisje' en zal haar na het diner in het huis 
van de lord zoeken ...    

 
 Criteria 

  - technisch in orde!!!!  
  - resolutie checken: afbeeldingen MOETEN van goede kwaliteit 

  zijn 
  - BRON controleren!!!!! ENKEL 'vrije' afbeeldingen gebruiken,  

  NIETS waar copyright op rust (hou bij waar je afbeeldingen  
  gevonden hebt) 

  - stijl: volledig vrij! Inspiratie: affiches vorige jaren 

 
Jury: alle deelnemers van Talentenjacht (de leerlingen) + alle 

begeleidende leerkrachten van Talentenjacht + directies + leerkrachten 
PO ADR/PUB CR/Kunst DW  

 
DEADLINE: maandag 13 november 2018 

 
Wie meer uitleg wil of een affiche wil insturen, geeft een seintje aan Stijn 

Vanden Brande. Veel succes! 


