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“
Only those who attempt the absurd

will achieve the impossible.

M.C. Escher

”
3
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INTRO
“Alleen zij die het absurde willen benaderen, zullen het onmogelijke bereiken.”

Met deze prikkelende quote van de Nederlandse kunstenaar Maurits Cornelis Escher (1898-1972) 
willen wij jullie aandacht vangen voor ons nieuwe cultuuraanbod voor scholen. Eschers werken 
waren vaak een verbeelding van ‘het onmogelijke’ en hij dolde nogal eens met wiskundige principes. 
Desondanks, of net daarom, werd de kunstenaar aan het einde van zijn carrière ook omarmd door 
de wetenschappelijke wereld. Fantastisch, toch? 

De laatste jaren gaat er in het onderwijs – terecht – veel aandacht naar wetenschap en technologie. 
Tegelijk lijken cultuurgerelateerde studierichtingen het alsmaar moeilijker te hebben. En dat vinden 
wij niet alleen jammer, de geschiedenis leert ons dat beide leerdomeinen belangrijk zijn en elkaar 
kunnen stimuleren. Escher bewees dat ten overvloede en ook Einstein, toch niet de eerste de 
beste, besefte dat creativiteit soms zelfs meer opleverde dan strikte logica of pure positieve weten-
schap. Wij hopen dan ook van harte dat beleidsmakers blijven streven naar een grote aandacht voor 
creativiteit en cultuur, en dat verweven willen zien in alle mogelijke sectoren maar met stip ook in 
het onderwijs.
Dat kunstenaars zich in hun werk vaak bedienen van een vleugje absurditeit, heeft – meer dan met 
een banaal streven naar zottigheid – te maken met het zoeken naar een creatieve manier om naar 
de werkelijkheid te kijken. Net door die realiteit in min of meerdere mate te vervormen, komen 
soms dingen aan het licht die we door onze ‘logische’ bril nooit zo helder gezien zouden hebben. 
Een theatervoorstelling vervult op die manier al eens de functie van ‘reset-knop’. Je wist even je 
geheugen, je manier van kijken en maakt plaats voor nieuwe inzichten. 

En zo hebben jullie alweer een stevig argument in handen om cultuur een plaatsje te geven op de 
schoolkalender. Wees gerust: in weerwil met wat we hierboven schrijven, vinden wij net als jullie dat 
cultuurbeleving ook heel hard mag gaan over samen genieten en plezier beleven. Het is trouwens 
wetenschappelijk bewezen dat dat genieten – ook van schone kunsten – de dopamine losmaakt in 
ons brein, een chemische stof die voor een geluksgevoel zorgt. 
Wie zijn wij om dat tegen te spreken?

Warme groet

Bart Bogaert (podium)
Agnes Voet (Noord / Zuid)
Chiel Vandenberghe (tentoonstellingen / beeldende kunst)

De inschrijvingsperiode voor
het seizoen 2019-2020 loopt
van donderdag 5 september
t.e.m. vrijdag 13 september.

Surf ook eens naar onze pagina op Cultuurkuur.be! 
Je vindt er niet alleen alle recentste info, maar kunt er ook 

lezen wat collega’s vonden van een voorstelling en zelf 
commentaar schrijven op een voorstelling die je bijwoonde.
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PODIUM KLEUTER- 
EN BASISONDERWIJS

peuters en 1ste kleuter  Theater De Spiegel: BOKS
    maandag 27 januari 2020 om 10.00 u. en 14.00 u.
    dinsdag 28 januari 2020 om 10.00 u. en 14.00 u.

1ste en 2de kleuter  4Hoog: Kom Wel
    donderdag 19 maart 2020 om 10.00 u. en 14.00 u.

2de en 3de kleuter   Fabuleus: Nesten
    dinsdag 12 november 2019 om 10.00 u. en 14.00 u.

    Theater Tieret: Olleke Bolleke
    dinsdag 26 mei 2020 om 10.00 u. en 14.00 u. 
    woensdag 27 mei 2020 om 10.00 u.    

1ste en 2de leerjaar  Ultima Thule: Saperlipopette
    dinsdag 26 november 2019 om 10.00 u. en 14.00 u.

    Blauwhuis: Richarken
    dinsdag 21 januari 2020 om 10.00 u. en 14.00 u.
    

  
3de en 4de leerjaar  Femke Platteau & Freek De Craecker: Bla Bla Blues
    donderdag 24 oktober 2019 om 10.00 u. en 14.00 u.

    LAP vzw: Level Q
    dinsdag 19 mei 2020 om 10.30 u. en 14.00 u.

5de en 6de leerjaar  Belle van Heerikhuizen: De wereld & Ko
    dinsdag 5 november 2019 om 10.00 u. en 14.00 u.

    Theater Gnaffel: Gandhi  
    dinsdag 14 januari 2020 om 10.00 u. en 14.00 u.
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peuters en 1ste kleuter | danstheater

THEATER DE SPIEGEL 
Boks

BOKS.
Een kleine ruimte.
Een zoektocht naar de ander.
Botsen.
Exploderen.
Box gevuld met spanning.
Wrevelend gewoel.
Wervelend gelach.
Aanstekelijk amusement.
In een box.
BOKS.

Twee personen ontdekken dat ze vastzitten in een kleine ruimte, een box. Ze raken niet meer van 
elkaar af. Er is verwarring, angst en onwennigheid. Stilaan groeien ze naar mekaar toe met de nodige 
spanningen, botsingen, strelingen en emoties. Onwennig gewoel ontaardt in gelach en aanstekelijk 
amusement.
‘BOKS’ is een fysieke voorstelling met een origineel gecomponeerde soundscape die live gecreëerd 
wordt, een danstheatervoorstelling over een zoektocht naar de ander en samenzijn.

concept, spel en dans:   Danaé Bosman en Jotka Bauwens
bewegingsadvies en eindregie:  Karolien Verlinden
compositie en muzikant:   Stefan Wellens
kostuumontwerp:    Lies Maréchal
scenografie:    Oona Sauwens
decorbouw:    Wim Van de Vyver
lichtontwerp:    Zoë Bossuyt en Alain Ongenaet
techniek:     Zoë Bossuyt en Hans Rigouts
artistieke ondersteuning:   Karel Van Ransbeeck
foto’s:     Laure-Anne Iserief

TheaTer De Spiegel maakT muziekTheaTer voor De allerjongSTen. acTeurS en muzikanTen Spelen meT figu-
ren, ruimTe, muziek én publiek. DiT heerlijke SamenSpel leiDT ToT knuSSe en harTverwarmenDe voorSTellin-
gen. TheaTer De Spiegel STimuleerT De nieuwSgierigheiD, verwonDering en fanTaSie van zowel kinDeren alS 
volwaSSenen.

Hartverwarmende fysieke voorstelling over leren samenleven met een ander.
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Praktische info:

speeldata: maandag 27 januari 2020 om 10.00 u. en 14.00 u.
  dinsdag 28 januari 2020 om 10.00 u. en 14.00 u.
zaal:  theaterzaal (scène-op-scène)
duur:  40 minuten
publiek:  maximum 70 personen per voorstelling
lesmateriaal: begeleidingsmap
website:  www.despiegel.com
prijs:  4,00 euro
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peuters en 1ste kleuter | theater

4HOOG 
Kom Wel

Het is een speciale dag.
Ze komt wel.
Op bezoek.
Straks.
Ze is zo welkom.
 

‘Kom Wel’ is een voorstelling over hoop, over pech en geluk, 
over verschillen en gelijkenissen en over hoe het glas voor de één half vol kan zijn, 
en voor de ander half leeg. 
Over geloven in jezelf én in de ander. 
O, en dat het prima is om anders te zijn, natuurlijk

van en met:    Jits Van Belle, Tineke Caels & Stan Vangheluwe
coach:     Frans Van der Aa
decor:     Kris Van Oudenhove

kleuTerTheaTer, heT iS De paSSie, heT Dna van 4hoog. jonge kinDeren in aanraking brengen meT Schoon-
heiD en onTroering, en hen zo Doen voelen, naDenken en voorbij STereoTypen, grenzen en vooroorDelen 
Doen kijken. via TheaTer een kiem planTen bij De volgenDe generaTieS. 
een groTe maar mooie en o zo belangrijke miSSie. grooTS TheaTer voor kleine kinDeren. DaT iS 4hoog.

Een nieuwe kleutervoorstelling van 4Hoog… om naar uit te kijken!

Praktische info:

speeldatum: donderdag 19 maart 2020 om 10.00 u. en 14.00 u; 
zaal:  theaterzaal
duur:  nnb
publiek:  maximum 150 kleuters per voorstelling
lesmateriaal: begeleidingsmap
website:   www.4hoog.be
prijs:  4 euro
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2de en 3de kleuter | theater - dans

FABULEUS 
Nesten

Drie	eenzame	figuren	in	een	wereld	van	karton.	Ze	lijken	op	zoek	naar	iets.	Een	vriend?	Een	dak?	
Een thuis? Of is dakloos nog iets anders dan thuisloos? Al bouwend vinden ze houvast in de ruimte 
en bij elkaar.

Met een minimum aan middelen toveren drie spelers/dansers een verrassend universum. Ondertus-
sen snijden ze een groot thema aan voor kleine mensjes.

Anna Bentivegna en Zoë Demoustier dansten in verschillende fABULEUS-producties en studeerden 
nadien samen met Ayrton Fraenk aan de Mime Opleiding van de Academie voor Theater en Dans 
Amsterdam. In hun eerste gezamenlijke productie ontwikkelen ze een gevoelige, licht surrealistische 
beeldtaal voor kinderen.

“Nesten is geen glimmend spektakel, maar een ingetogen zoektocht. Onder het spel met dozen en lichamen 
zit een vertederend laagje van mensen die op zoek zijn naar beschutting. Zo lief, en ook zo leuk en grappig. 
Ook voor oudere kinderen en grote mensen.” (Theaterkrant)

concept en spel:    Anna Bentivegna, Zoë Demoustier, Ayrton Fraenk 
eindregie:    Jef Van gestel 
dramaturgisch advies:   Peter Anthonissen 
muziek:     Michiel De Malsche 
kostuumadvies:    Annemie Boonen 
coproductie:    STUK 
met de steun van:    de stad Leuven en de Vlaamse Gemeenschap 
met dank aan:    Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK)

fabuleuS (leuven) iS een uniek proDucTiehuiS voor DanS en TheaTer. cenTraal STaaT De arTiSTieke Sa-
menwerking TuSSen jong TalenT en ervaren makerS. op heT poDium STaan De ene keer jongeren, De anDere 
keer jongprofeSSionelen. fabuleuS bieDT hen De noDige omkaDering om hun TalenT en arTiSTiciTeiT alS 
Speler, DanSer of maker Te onTwikkelen en heefT op DaT vlak ook een inTernaTionale voorbeelDfuncTie. 
fabuleuS bereikT meT zijn proDucTieS een breeD publiek van alle leefTijDen, meT Speciale aanDachT voor 
jongeren en kinDeren. 

Een vertederende en verrassende voorstelling over mensen op zoek naar een thuis.
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Praktische info:

speeldatum: dinsdag 12 november 2019 om 10.00 u. en 14.00 u.
zaal:  theaterzaal
duur:  ongeveer 45 minuten 
publiek:  maximum 175 kleuters per voorstelling
lesmateriaal: begeleidingsmap
website:   www.fabuleus.be 
prijs:  4,00 euro
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2de	en	3de	kleuter	|	figurentheater

THEATER TIERET 
Olleke Bolleke

Olleke Bolleke rebusolleke
Olleke Bolleke knol!
Maar Olleke wilniemeer, kanniemeer, mama
Want heel zijn hoofd zit vol!

Al wie zijn handen of tanden laat zien
Die krijgt een neep of tien
Maar Olleke wilniemeer, kanniemeer, papa
Of ziet ge dat niet misschien?

Olle heeft 1 mama en 1 papa, 2 huizen, 4 oma’s en 4 opa’s, honderdmiljoenmiljard knuffels en een 
hoofd vol veel te veel vragen. En natuurlijk zijn ene dikke vriend die overal met Olle meegaat.

Na ‘Rimpelwals’ maakte Joost Van den Branden een tweede solovoorstelling voor kleuters. ‘Olleke 
Bolleke’ is een beeldende, poëtische maar bijwijlen ook hilarische voorstelling over scheiding, kleine 
pijntjes en groot verdriet. Kolder en ontroering, dicht op de huid van uw en onze kleinste theater-
vrienden.

scenario, tekst en spel:   Joost Van den Branden
coaching:    Neville Tranter
poppen:     Patrick Maillard
muziek:     Geert Noppe
kostuums:    Hanne Geerts
animaties:    Evelien Hoedekie
techniek:     Steven Bosmans
in samenwerking met:  CC Ter Vesten

TiereT iS een jong, bruiSenD gezelSchap, geDragen Door enkele TheaTermakelaarS in onTroerenD goeD. 
nieTS in De zakken, nieTS in De mouwen. enkel een karrenvrachT TheaTerDromen, ambiTieS en vooral veel 
poDiumhonger. jooST van Den branDen hoopT De ToeSchouwerS zo op De meeST eerlijke manier Te beDrie-
gen; De illuSie voorbij, De SuggeSTie in ‘T verSchieT. achTer De paS geopenDe Deuren van heT figurenTheaTer 
vermoeD hij nog SchaTkamerS vol ononTgonnen verhalen en verbeelDing. hij wil DuS verDer op onTDek-
king. wanneer, waar, hoe en meT wie worDT SlechTS meT monDjeSmaaT DuiDelijk. 

Een poëtische en soms hilarische voorstelling over scheiding, kleine pijntjes en groot verdriet. 
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Praktische info:

speeldata: dinsdag 26 mei 2020 om 10.00 u. en 14.00 u.    
  woensdag 27 mei 2020 om 10.00 u.
zaal:  theaterzaal
duur:  ongeveer 45 minuten 
publiek:  maximum 150 kleuters per voorstelling
website:  www.tieret.be
prijs:  4,00 euro
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1ste	en	2de	leerjaar	basisonderwijs	|	figurentheater

ULTIMA THULE & UNE TRIBU 
Saperlipopette

Een oude man houdt zich stil.
In zijn kamer. 
In zijn hoofd.
Hij leeft zijn dagen in zwart-wit en grijs.
Hij ademt zacht. 
Hij zegt geen woord.
De deuren op slot.
Rolluiken dicht. 
Zijn hart vergrendeld. 
En geen plannen of dromen!
Want met morgen weet je nooit. 

Een meisje staat voor z’n deur.
Zomaar, ineens.
’t Is maar voor even.
Een paar dagen.
Ze staat op springen.
Speels en zot en onbezonnen.
Wild ook!
Vol kleur en gensters sterrenstof. 
Een vat, vol dromen, dat op barsten staat.
Er is alleen maar morgen.

Ze neemt hem bij de hand.
Naar daar waar de verbeelding
het verlies verlicht.

Door de wonderlijke ontmoeting met het meisje wordt de grijze wereld van de oude man beetje bij 
beetje terug gevuld met kleur. 

concept en regie:    Sven Ronsijn
regie-assistentie en dramaturgie: Laura Deriemaeker (stage)
spel:    Noémie Vincart, Thaïs Scholiers en Anke Somers (stage)
muziek:    Pablo Casella Dos Santos
poppen:    Filip Peeters
kostuums:   Chris Snik
kostuum-assistentie en animatie: Jessica Krepinsky (stage)
scenografie en techniek:  Rupert Defossez
foto:    Thomas Dhanens

Een ontroerende voorstelling over hoe verbeelding 
verlies verlicht.
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ulTima Thule brengT beelDenD TheaTer voor jongeren én volwaSSenen. De voorSTellingen van DiT genTSe 
gezelSchap verTrekken vanuiT een perSoonlijk verhaal, ingebeD in een maaTSchappelijke conTexT. mulTiDiS-
ciplinariTeiT iS een SleuTelbegrip: acTeurS verTellen, poppen en beelDen nieT minDer. er worDT alTijD op zoek 
gegaan naar heT juiSTe maTeriaal en De juiSTe vorm voor een pop, een figuur, in Decor en Scenografie.

Praktische info:

speeldatum: dinsdag 26 november 2019 om 10.00 u. en 14.00 u.
zaal:  theaterzaal 
duur:  ongeveer 60 minuten
publiek:  maximum 200 leerlingen per voorstelling
lesmateriaal: begeleidingsmap
website:  www.ultima-thule.be 
prijs:  5,00 euro
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1ste en 2de leerjaar basisonderwijs | theater

BLAUWHUIS 
Richarken

Hoe reageren kinderen wanneer ze plots macht krijgen? 

Simon D’Huyvetter creëerde een fysieke, woordloze voorstelling, geïnspireerd op Shakespeare en 
figuren	als	Michael	Jackson	en	Justin	Bieber.

“Richarken, manneken. Uw papa. De zwarte prins.
Hij is heengegaan. Hij heeft zijn loodje gelegd.
In de eeuwige jachtvelden is hij nu.
Hij is gezwicht. Ten hemel opgestegen. Zijn kaarsje uitgeblazen.
Om zeep. Geen olie meer in zijn lampke. Hij ademt nie meer.
Achter ‘t hoekske verdwenen. Zo dood als een pier is hij.
Hij heeft den pijp aan Maarten gegeven.
Hij zal nooit, nooit, NOOIT geen commiskes niemeer doen.
Maar gij! Ge gaat al mogen doen wa ge wilt. Gij zijt den baas.
Van ‘t leger. Van alle grote mensen. En de dieren.
En ook van alle kinderen. En de meiskes. Hé?”
 
Stel nu dat je koning wordt van alles en iedereen, hoe zou jij het er dan vanaf brengen?

tekst en regie:    Simon D’Huyvetter 
spel:     Bert Dobbelaere, Michael Canto Minjauw en Mats Vandroogenbroeck
kostuum:     Jana Roos
decor:     Geertje Vangenechten en Dirk D’Huyvetter
techniek:     Niels Ieven

blauwhuiS iS een genTS proDucTiehuiS DaT in 2008 werD opgerichT Door regiSSeur/arTiSTiek leiDer jonaS 
baeckelanD en proDucenT Sieber marly. van meeT af aan voelDen zij zich aangeTrokken Door projecTen 
op De SnijpunTen van film, TheaTer en muziek. proDucTieS lopen uiTeen van TheaTervoorSTellingen voor 
kinDeren ToT arTiSTieke filmS. SinDS De eerSTe TheaTervoorSTelling groeiDe er een onloSmakelijke banD meT 
Schrijver, regiSSeur en acTeur Simon D’huyveTTer. Deze geTalenTeerDe weST-vlaming verDienDe al ruim-
SchooTS zijn Sporen in heT jeugDTheaTer.

Een uitbundige voorstelling die kinderen in aanraking brengt met het begrip ‘macht’.
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Praktische info:

speeldatum: dinsdag 21 januari 2020 om 10.00 u. en 14.00 u.
zaal:  theaterzaal
duur:  ongeveer 45 minuten
publiek:  maximum 200 leerlingen per voorstelling
lesmateriaal: begeleidingsmap
website:   www.blauwhuis.be
prijs:  5,00 euro
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3de en 4de leerjaar basisonderwijs | theater

FEMKE PLATTEAU & FREEK DE CRAECKER 
Bla Bla Blues

“Bla bla bla bla, bla bla blablaa, blabla. Bla bla blah blah blaah! Bla bla bla bla, bla blaaa. Bla bla bleuh blah 
bla bla bla? Bla blabla? Bla bla blablabla bla bla bla bla blaaa... Bla bla blaaaa blah. Bla bla blaaa bla blah! 
Blah! Bla bla blaha blahaha bla bla Bla Bla Blues!”

‘Bla Bla Blues’ is een absurde, beeldende kindervoorstelling.
In	een	groot	appartementsgebouw	wonen	verschillende	figuren	samen.	Ze	zijn	geplukt	uit	een	lang	
vervlogen tijd. Samen leven ze naast, bij, op, over, onder en zonder elkaar. Elk ploeteren ze met hun 
alleen-zijn in een wereld waar alles mogelijk lijkt. Ze raken verstrikt in een zoektocht naar connectie 
met elkaar, zichzelf en hun omgeving.

van en met:    Femke Platteau en Freek De Craecker
coaching:    Katrien Valckenaers en Frans Van der Aa
muziek:     Jonas Detavernier, Willem-Alexander Langlet en Mathijs Steels
kostuums:    Jana Roos
decor:     Het Kabinet
techniek:     Ole Ceenaeme
dramaturgisch advies:   Kristof Van Baarle
assistentie productie:   Celine Vanhoutte
productie:    One Eyed Jack vzw
residentiesteun:    Biblab, WALPURGIS muziektheater, fABULEUS, GC De Linde, 
    GC De Kriekelaar, Gouvernement
coproductie:    ccHasselt / Het LAB
met ondersteuning van:   de Vlaamse Overheid, cc De Schakel en gemeente Wetteren
met dank aan:    Productiehuis 4Hoog, KASK, de mama’s en de papa’s, Iven 
    Deduytschaver, Olivia en Jean-Pierre, Tante Rodica, Tom Goossens, 
    Randi De Vlieghe, Hugo DeBlock, Oma Marie-Louise Van Bellekes, 
    Dr. Elly Belly, Griet Troch, e.a.

femke plaTTeau en freek De craecker STuDeerDen beiDen Drama aan heT kaSk Te genT. Samen meT 
franS van Der aa en raf walSchaerTS maakTen ze bij 4hoog De voorSTelling ‘STekeblinD’. na Deze fijne 
Samenwerking beSloTen ze een eigen kinDervoorSTelling Te maken: ‘bla bla blueS’.

Een absurde, beeldende voor-

stelling over de bewoners van 

een appartementsgebouw.
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Praktische info:

speeldatum: donderdag 24 oktober 2019 om 10.00 u. en 14.00 u.
zaal:  theaterzaal
duur:  ongeveer 60 minuten 
publiek:  maximum 150 leerlingen per voorstelling
lesmateriaal: begeleidingsmap
prijs:  5,00 euro
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3de en 4de leerjaar basisonderwijs | dans - theater - circus

LAP vzw 
Level Q

Een fysiek spel waar iedereen wordt uitgedaagd.
Vallen en opstaan tot je de eindmeet bereikt.
Of net niet?
Geraken we tot Level Q?

‘Level Q’ is een theatrale dansvoorstelling waar 4 spelers tot het uiterste gaan. Spelen ze samen, elk 
voor zich of zit er een saboteur in het spel? Ze tasten elkaars grenzen af en dat van het publiek. 

‘Level Q’ is geïnspireerd op het kijkplezier dat mensen beleven bij verschillende spelen, spelprogram-
ma’s en sportwedstrijden. Is een spel of wedstrijd spannend omdat je niet weet wie er zal winnen? 
Dat alles elk moment kan keren? Wordt een spel pas interessant als je de spelregels kent? De voor-
stelling wil het competitieve aspect ‘winnen en verliezen’ uitdiepen en in vraag stellen. 

‘Level Q’ is een verrassend fysieke voorstelling waarin dans, theater en circus samensmelten. 

‘Level Q’ is na ‘Choco of kaas?’ de tweede productie van LAP vzw (Dafne Maes & Danaé Bosman).

concept en choreografie:  Dafne Maes & Danaé Bosman 
dans en spel:    Dafne Maes, Danaé Bosman, Piet Van Dycke en Bart van der Heijden/
    Steven Beersmans
muziek:     Linde Carrijn 
kostuums:    Maartje van Bourgognie 
eindregie:    Randi De Vlieghe 
lichtontwerp:    Caroline Mathieu
techniek:     Hans Rigouts 
coproductie:    CC Deurne, DE Studio, 30CC en CC Het Gasthuis. 

De Drijfveer van lap vzw iS een Tomeloze paSSie voor heDenDaagSe DanS en eDucaTie. aan De hanD van 
arTiSTieke voorSTellingen en anDere projecTen maken jongeren uiT heel DiverSe Doelgroepen kenniS meT 
non verbale lichaamSTaal. in alle voorSTellingen worDen herkenbare bewegingen gecombineerD meT een 
meer abSTracTe bewegingSTaal TelkenS STaan heT fySieke en heT SpeelSe voorop en ook een vleugje humor 
iS nooiT ver weg. ‘lap vzw STaaT garanT voor voorSTellingen Die SpeelS en uiTDagenD inhaken op De 
eigenheiD van een jong publiek’ (villanella vzw, kunSTencenTrum De STuDio).

Een fysieke voorstelling over winnen en verliezen.
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Praktische info:

speeldatum: dinsdag 19 mei 2020 om 10.30 u. en 14.00 u.
zaal:  theaterzaal
duur:  ongeveer 60 minuten 
publiek:  maximum 200 leerlingen per voorstelling
lesmateriaal: begeleidingsmap
website:   www.lapvzw.be 
prijs:  5,00 euro

EXTRA: HET LEVEL Q SPEL!

Met het Level Q spel kan je op een speelse manier aan de slag rond het thema ‘winnen en verlie-
zen’. Het is ideaal om je onder te dompelen in de wereld van Level Q, maar kan ook los van de 
voorstelling gespeeld worden. Het spel bevat een Level Q spelbord, 23 spelopdrachten en een 
duidelijke handleiding met spelregels, zodat iedereen het spel vlot kan spelen. Het is vormgegeven 
door	grafisch	ontwerper	Samuel	Baidoo	en	wordt	aangeleverd	in	een	speciale	Level	Q	verpakking.	
Het spel kost 9 euro en kan via het inschrijvingsformulier besteld worden.
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5de en 6de leerjaar basisonderwijs | theater

BELLE VAN HEERIKHUIZEN 
De wereld & Ko

De Grote Ko-show staat op het punt te beginnen. De camera draait en er klinkt een daverend ap-
plaus wanneer Ko de studio (zijn slaapkamer) binnen loopt. 

Dan volgt een wervelend rollenspel tussen vader en zoon, vol grappige types en scherpe vragen. Ze 
springen uit een vliegtuig, bestellen drie baby’s en beroven een bank. Maar Ko wil nu eindelijk wel 
eens weten wat er echt met mama is gebeurd. Papa durft het niet te vertellen en Ko fantaseert zijn 
eigen werkelijkheid bij elkaar. 

In ‘De wereld & Ko’ spelen papa en Ko wat er met mama is gebeurd of gebeurd zou kunnen zijn. 
Een verhaal over liefde en het kwaad, dapperheid en domme pech. Een pleidooi voor fantasie, maar 
vooral voor de waarheid. 

“De getalenteerde regisseur Belle van Heerikhuizen raakt de kern van een pedagogisch dilemma. (…) Minne 
Koole speelt weergaloos de jongen Ko, die erachter wil komen wat er met zijn moeder is gebeurd. (…) In Tijn 
Docter als weerspannige vader heeft hij een fijne tegenspeler. (…) Drummer en gitarist Mats Voshol voorziet 
de dialoog van spitsvondige hoorspelgeluiden.” (Volkskrant)

“Minne Koole legt een prachtige, soms weerbarstige jeugdigheid in zijn rol als Ko. Met een spannende 
combinatie van plezier en verbetenheid bijt hij zich vast in de rollen die hij speelt – en verliest daarbij geen 
moment het publiek uit het oog. Regisseur Belle van Heerikhuizen koos voor een energieke, open speelstijl 
die de kracht van de fantasie (...) steeds accentueert.” (Theaterkrant)

tekst:    Gideon Samson 
regie:     Belle van Heerikhuizen 
spel:     Tijn Docter en Minne Koole  
muzikant:    Mats Voshol
foto:    Sanne Peper

belle van heerikhuizen iS een jonge regiSSeur meT een groTe liefDe voor Taal en muziek. in 2016 STuDeerDe 
ze af aan De regieopleiDing van De ToneelacaDemie maaSTrichT. meT haar afSTuDeervoorSTelling ‘een 
loliTa’ won ze De Ton luTz awarD. in haar voorSTellingen behanDelT ze Donkere Thema’S, Die ze op een 
lichTe, menSelijke en invoelbare manier benaDerT. giDeon SamSon, veelvulDig zilveren griffel winnaar, 
Schreef Deze TheaTerTekST. hij waS genomineerD voor De aSTriD linDgren awarD 2018.

Een pleidooi voor fantasie, maar vooral voor de waarheid.
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Praktische info:

speeldatum: dinsdag 5 november 2019 om 10.00 u. en 14.00 u.
zaal:  theaterzaal
duur:  ongeveer 75 minuten 
publiek:  maximum 200 leerlingen per voorstelling
lesmateriaal: begeleidingsmap
prijs:  5,00 euro 
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5de	en	6de	leerjaar	basisonderwijs	|	figurentheater

THEATER GNAFFEL 
Gandhi

Kun je gehoord worden zonder te schreeuwen? 

De dertienjarige Charlie sluit zich op in haar kamer. Ze heeft genoeg van het geschreeuw en gescheld 
van haar ouders die op het punt van scheiden staan. Ze zijn zo druk met ruziemaken dat ze Charlie 
niet meer horen. Hun gezichten staan wel in luisterstand maar hun oren staan uit. Hoe kan ze de 
ruzies in vredesnaam stoppen? 

Dan verschijnt haar grote idool Gandhi; dé Indiase held in geweldloos verzet. Samen smeden ze een 
plan. Charlie start een hongerstaking. Pas als haar ouders beloven bij elkaar te blijven en écht naar 
haar te luisteren, zal ze opgeven. 

Charlie besluit haar actie te delen met de wereld. Wow … zoveel ‘likes’ heeft ze nog nooit gehad, 
haar post gaat compleet viraal. Binnen de kortste keren staan er cameraploegen voor haar huis die 
het nieuws over Charlie razendsnel verspreiden. Het loopt compleet uit de hand. Dit was niet de 
bedoeling. Bereikt ze nu wel wat ze wil? 

De voorstelling ‘Gandhi’ gaat over de dunne grens tussen staan voor je overtuiging en staan op je 
strepen. Tussen fanatiek zijn en je ideaal nastreven. Want wat moet je doen om écht gehoord te wor-
den? Of is het soms beter iets toe te geven wanneer je iets voor elkaar wilt krijgen…? 

tekst:    Herman van de Wijdeven 
regie:     Silvia Andringa 
spel en poppen:    Aniek Stokkers, Elout Hol en David Schwarz 
muziek:     David Schwarz 
vormgeving:    Udo Thijssen 
kostuums:    Dorien de Jonge 
stem vader en moeder:   Rob Vriens en Silvia Andringa 
lichtontwerp:    Berry Claassen 
techniek:     Valentijn van der Mieden 
educatie:     Marieke Braaksma

TheaTer gnaffel maakT voorSTellingen waarin menSgroTe poppen op magiSche wijze ToT leven komen. De 
poppen STaan naaST De acTeurS op heT Toneel alS gelijkwaarDige perSonageS. arTiSTiek leiDer elouT hol 
wil kinDeren en volwaSSenen meenemen naar een anDere werkelijkheiD, waarbij hij op SpeelSe en bezielenDe 
wijze De verbeelDingSkrachT van jong en ouD acTiveerT. meT De poppen alS krachTig TheaTraal miDDel 
worDen groTere, univerSele Thema’S herkenbaar gemaakT, inTeger en zonDer oorDeel. elouT hol, Die zelf 
ook poppen maakT, heefT een uiTgeSproken SpeelmeThoDe en TheaTerTaal onTwikkelD. De inTeracTie TuSSen 
menS en pop iS heel eigen; harTSTochT en inTimiTeiT zijn hierbij opvallenDe kenmerken. 

“Ik kan nog altIjd getroffen worden door een pop. tIjdens het spelen kIjk Ik de hele tIjd naar wat hIj doet en word 
dan soms verrast door hoe hIj kIjkt of beweegt. dat Is ook het geheIm van poppenspel. als het goed gedaan wordt, 
worden de poppen volwaardIge personages met een eIgen wIl en denkvermogen.” (elouT hol)

Muzikaal figurentheater over de dunne grens tussen idealisme en fanatisme.
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Praktische info:

speeldatum: dinsdag 14 januari 2020 om 10.00 u. en 14.00 u.
zaal:  theaterzaal
duur:  ongeveer 60 minuten    
publiek:  maximum 200 leerlingen per voorstelling
lesmateriaal: begeleidingsmap
website:   www.gnaffel.nl 
prijs:  5,00 euro 
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PODIUM SECUNDAIR 
ONDERWIJS

1ste en 2de jaar   Nevski Prospekt: Beat it
    donderdag 23 januari 2020 om 10.15 u. en 13.30 u. 

    
    Danstheater AYA: Bloedband
    donderdag 7 mei 2020 om 10.15 u. en 13.30 u.

 
   
   
3de en 4de jaar   De Toneelmakerij: Age of Rage
    maandag 7 oktober 2019 om 13.30 u. 

    Maas theater en dans: Uniform
    dinsdag 3 maart 2020 om 10.30 u. en 13.30 u.

5de en 6de jaar   Theater Antigone: Toendra
    donderdag 7 november 2019 om 13.30 u. 

    TG Vagevuur & Brussels Experimental: UB-29
    dinsdag 4 februari 2020 om 10.15 u. en 13.30 u.
    

    Het Kwartier: The Wetsuitman
    dinsdag 12 mei 2020 om 10.15 u. en 13.30 u.

Dit label geeft aan dat we bij de voorstelling een omkadering aanbieden. 
We sturen voor of na de voorstelling iemand naar de klas voor een informatief 
én actief moment. Met dit aanbod hopen we de theaterbeleving van de leerlin-
gen compleet te maken.
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1ste en 2de jaar secundair | fysiek theater

NEVSKI PROSPEKT 
Beat it

Een groep mensen staat te wachten. 
Een man komt gehaast aanlopen. Net op dat moment zet een vrouw haar koffer neer. 
De man struikelt over de koffer, maar kan op het nippertje vermijden dat hij valt, door zich aan zijn 
buurman vast te houden. 
Een fysieke kettingreactie komt op gang. Het ene ongeluk volgt het andere op. 
De ene mep wisselt af met de volgende.
Een lichaam vliegt door de lucht, een hoofd gaat door de wand, spartelende armen en benen zoeken 
een houvast. 
Een ballet van vallen en ontwijken, slaan en incasseren komt op gang. 

Slapstick, stunts, actie en humor zijn de basiselementen waarmee Nevski Prospekt het fenomeen 
geweld als entertainment onder de loep neemt.
Als in een live action videogame worden scènes herhaald, krijgen alternatieve wendingen, krijgt de 
toeschouwer een ander perspectief. Dader wordt slachtoffer en andersom. 
Op die manier wordt het publiek uitgedaagd telkens weer een nieuw standpunt in te nemen.

Na het poëtische ‘HOP’, het hilarische ‘Metro Boulot Dodo’ en het ontroerende ‘Amen en Uit’ maakt 
Nevski Prospekt nu een voorstelling over geweld als entertainment.

van en met:   Gregory Caers, Anna Heinimann, Arne Sluiting, Ives Thuwis, 
    Luzius Engel, Iza Orzelovska en Gytha Parmentier
‘Beat it’ is een coproductie van Nevski Prospekt met Kollektiv-F (CH) en wordt financieel ondersteund door 
Dampfzentrale Bern en FFT Düsseldorf

nevSki proSpekT wil meT heT maken van voorSTellingen een brug Slaan TuSSen ieDer kinD of jongere en 
kunST. Daarvoor focuST heT gezelSchap zich op univerSele verTellingen en verhalen en gaaT Daarbij op 
zoek naar een uiTerST fySieke TheaTerTaal, Die De concreTe SpreekTaal overSTijgT. 
nevSki proSpekT iS ervan overTuigD DaT beelDTaal en bewegingSTaal inDringenDer Spreken Dan enkel 
woorDen.

Een fysieke voorstelling over geweld als entertainment. 
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Praktische info:

speeldatum: donderdag 23 januari 2020 om 10.15 u. en 13.30 u. 
zaal:  theaterzaal
duur:  ongeveer 60 minuten 
publiek:  maximum 200 leerlingen per voorstelling
lesmateriaal: begeleidingsmap
website:  www.nevskiprospekt.be 
prijs:  6,00 euro
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1ste en 2de jaar secundair | dans

DANSTHEATER AYA 
Bloedband

Als broer en zus ken je elkaar door en door. Maar ook jaloezie en concurrentie komen vaak boven 
borrelen. De ergernis als zij weer eens te slim uit de hoek komt, of als hij zichzelf moet bewijzen 
tegenover zijn vrienden. Choreografe Anne Suurendonk maakt een voorstelling met échte broers en 
zussen; Liam en Feadan McCall en Jaloe en Noa Tielens. En met componist en muzikant Tom van Wee.

Broers en zussen moeten het met elkaar zien te rooien, in ieder geval die eerste twintig jaar. En hoe 
oud je ook bent, het kind komt altijd weer in je naar boven. ‘Bloedband’ gaat over een relatie waarin 
je je leven lang wordt getest, scherp gehouden, uitgedaagd en opgevangen. Over imiteren en je afzet-
ten. En over dat moment waarop je in woede uitroept: “Volgens mij ben ik geadopteerd!”.

choreografie:   Anne Suurendonk
dramaturgie:    Wies Bloemen
compositie en muziek:   Tom van Wee
dans:     Feadan McCall, Liam McCall, Jaloe Tielens, Noa Tielens
filmmateriaal:   Cj Perez en Bekijk ‘t
decor- en lichtontwerp:   Erik van Raalte
techniek:    Nick van Doesum

DanSTheaTer aya maakT bruTaal DanSTheaTer voor een jong publiek. DirecTe en eerlijke voorSTellingen 
waarin TaboeS nieT worDen geSchuwD. over onDerwerpen Die jongeren bezighouDen zoalS culTurele 
iDenTiTeiT, SekSualiTeiT, groepSDruk of populariTeiT. De voorSTellingen zijn een SpannenDe mix van moDerne 
en urban DanSvormen, verSchillenDe SpeelSTijlen en muziekSoorTen. 
anne SuurenDonk werkTe al vaker Samen meT aya, alS DanSer en alS choreografe. kenmerkenD voor 
haar werk iS haar DanSTaal. De focuS ligT op Dynamiek, communicaTie, energie, geaarD zijn, SenSualiTeiT 
en muzikaliTeiT.

Een voorstelling over de bijzondere band tussen broers en zussen.

EXTRA: INLEIDENDE WORKSHOP IN DE KLAS

Tijdens deze workshop maken leerlingen aan de hand van oefeningen en opdrachten kennis met 
de thema’s uit de voorstelling, zoals verbinding, concurrentie en onvoorwaardelijk vertrouwen. 
Daarnaast geeft de danser een kijkje in de beroepspraktijk. Wat moet je doen om danser te wor-
den?	Ten	slotte	krijgen	de	leerlingen	een	korte	choreografie	uit	de	voorstelling	aangeleerd.	

Praktisch: 
-  de inleidende workshop vindt plaats op school, op 4, 5 of 6 mei 2020. Het precieze 
 tijdstip wordt in overleg met de geïnteresseerde leerkrachten afgesproken.
- de workshop duurt 50 minuten.
-  bij elke sessie moet een leerkracht aanwezig zijn
-  de deelnameprijs bedraagt 2,50 euro per leerling
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Praktische info:

speeldatum: donderdag 7 mei 2020 om 10.15 u. en 13.30 u.
zaal:  theaterzaal
duur:  ongeveer 65 minuten 
publiek:  maximum 200 leerlingen per voorstelling
lesmateriaal: begeleidingsmap
website:   www.aya.nl
prijs:  6,00 euro 
  2,50 euro (inleidende workshop)
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3de en 4de jaar secundair | theater

DE TONEELMAKERIJ 
Age of  rage

Een rauw toneelstuk, dicht op de huid van het publiek. Met in het middelpunt een ogenschijnlijk 
doorsnee, maar razend meisje. Waaraan in sneltreinvaart de mensen voorbij trekken die haar alleen 
maar kwader maken.

Er zit een meisje in een politiecel. Ze heeft - vindt ze zelf- nauwelijks iets gedaan, maar toch is ze 
naar de grond gewerkt, opgepakt en vastgezet. Terwijl: ze liet alleen maar zien dat ze boos is. Want 
ze heeft duizend redenen om boos te zijn, te beginnen met dat ze een meisje is. Ze is boos omdat 
je	tegenwoordig	bijzonder	moet	zijn.	Omdat	je	‘fierce’	en	‘independent’	moet	zijn.	Maar	hoe	kan	je	
dat allemaal zijn vanuit een nieuwbouwwijk in een provinciestad met een witte vader en een witte 
moeder?

‘Age of rage’ gaat over de modder die we naar elkaar gooien omdat we van elkaar verschillen. Over 
dat we ons land in groepen verdelen: mannen, vrouwen, zwart en wit, links en rechts, millennials en 
babyboomers. Over dat we graag bij een groepje willen horen. En over meisjes, want die horen niet 
boos te zijn.

Regisseur Wieke ten Cate en schrijver Jibbe Willems nemen de groeiende groep jonge mensen met 
conservatieve, populistische sympathieën onder de loep. Waar komt hun woede vandaan? 

tekst:    Jibbe Willems 
regie:    Wieke ten Cate 
spel:     Belinda van der Stoep, Frieda Barnhard en Chiem Vreeken 
dramaturgie:    Paulien Geerlings 
scenografie:    Studio Dennis van der Broeck 
foto:    Jan Hoek

De Toneelmakerij maakT voorSTellingen over een werelD Die meerSTemmig iS en voor velerlei uiTleg vaT-
baar. heT TheaTer van De Toneelmakerij creëerT een vrij gebieD waar geTwijfelD kan worDen en waar ie-
Dereen – rijk, arm, hoog opgeleiD, laag opgeleiD, van weSTerSe boDem of meT een culTureel DiverSe afkomST 
- zichzelf kan herkennen.De Toneelmakerij geloofT in De verbinDenDe krachT van De Taal. meT Taal kan 
je elkaarS verhalen aanhoren, begrijpen en bekriTiSeren. Toch weerSpiegelen De voorSTellingen ook heT 
hybriDe karakTer van heT Doelpubliek, voor wie heT mixen van muziek, DanS, film, moDe, gameS, meDia en 
maaTSchappelijke acTie DagelijkSe koST iS.

Een geëngageerde, urgente voorstelling over het opkomend nationalisme. 
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Praktische info:

speeldatum: maandag 7 oktober 2019 om 13.30 u. 
zaal:  theaterzaal
duur:  75 minuten 
publiek:  maximum 300 leerlingen per voorstelling
lesmateriaal: begeleidingsmap
website:  www.toneelmakerij.nl
prijs:  6,00 euro 
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3de en 4de jaar secundair | dansperformance

MAAS THEATER EN DANS 
Uniform

Wat is de kracht van het collectief in dit tijdperk van individualisme en zelfontplooiing? Gefascineerd 
door het fenomeen volksdansen vraagt Nastaran Razawi Khorasani zich in deze dansperformance af 
hoe de huidige mens vorm en inhoud geeft aan gevoelens van samenhorigheid. Vier individuen doen 
een poging om hun eigen identiteit af te leggen en op te gaan in de groep. De alledaagse handelingen 
van de vier vloeien langzaam over in een volksdans. Lukt het hen zichzelf te vergeten? 

‘Uniform’ ging in première op festival Oerol 2018 en werd daar zeer enthousiast onthaald:

“Fascinerende synthese van allerlei volksdansvormen, meeslepend en vol energie. De climax is een hallucine-
rend, vermenigvuldigend spel met spiegels. Het collectief is groter dan de som der individuen.” 
(Dagblad van het Noorden).

“Een opzwepende performance (…) Op intelligente wijze zet Khorasani dans, kostuums en de geniaal opge-
bouwde muziek van Jimi Zoet in om te onderstrepen dat gedeelde gedragingen uit vele verschillende bronnen 
ontstaan en vaak invloeden van verschillende (sub)culturen in zich dragen. Het is de grote kracht van Uniform 
dat de voorstelling tot het einde toe zo weerbarstig blijft. Wat voor de een een idealistische volksbeweging is, is 
voor de ander een hersenloze, gevaarlijke massa. Khorasani’s prikkelende voorstelling laat beide interpretaties 
naast elkaar bestaan.” (Theaterkrant).

Nastaran over ‘Uniform’: “We leven in een sterk geïndividualiseerde wereld en zijn voortdurend bezig met 
wie we zelf zijn, wat onze mening is. Dat is echt iets van deze tijd. Ik heb bewondering voor mensen die 
zichzelf durven te vergeten en helemaal kunnen opgaan in een groep. In Uniform doen we een poging om 
de afkeer van het ego te laten zien.”

van:    Nastaran Razawi Khorasani
met:     Nastaran Razawi Khorasani, Laurence Roothooft, Art Srisayam 
    en Tijmen Teunissen
muziek:     Jimi Zoet
kostuums:    Nicky Nina de Jong
licht:     Marijn de Jong
dramaturgie:    Tobias Kokkelmans
coaching:    Moniek Merkx
in samenwerking met:   URLAND
foto:    Nichon Glerum

heT roTTerDamSe maaS TheaTer en DanS maakT volwaSSen voorSTellingen voor jonge menSen, fySiek, 
fanTaSievol en uiTgeSproken in alleS. maaS onTregelT en verleiDT meT TheaTer, DanS, muziek, mime, film, 
animaTieS, Techniek en veel meer. naSTaran razawi khoraSani STuDeerDe af aan De ToneelacaDemie in 
maaSTrichT alS TheaTer performer. ToT nu Toe SpeelDe ze o.a. bij maaS, heT ro TheaTer en proDucTiehuiS 
roTTerDam. meT haar eigen collecTief kobe maakT ze performanceS voor DiverSe SceneS, van TheaTer, 
muSeum, club ToT feSTival. De voorSTelling ‘uniform’ kwam ToT STanD i.k.v. een nieuwe makerS-TrajecT.

Een prikkelende, bij momenten spectaculaire ode aan de meeloper.
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Praktische info:

speeldatum: dinsdag 3 maart 2020 om 10.30 u. en 13.30 u.
zaal:  theaterzaal
duur:  50 minuten
publiek:  maximum 250 leerlingen per voorstelling
lesmateriaal: begeleidingsmap
website:  www.maastd.nl  
prijs:  6,00 euro
  2,50 euro (inleidende workshop)

EXTRA:  ACTIEVE WORKSHOP OP SCHOOL!

Ken je het verlangen om jezelf te vergeten? Te verdwijnen in de massa? Gewoon even met een 
ander mee te lopen? In deze workshop gaan we op in de massa én zetten we ons af. Vallen we weg 
én op. En onderzoeken we het individu en de groep in een eigen gechoreografeerde volksdans.

Praktisch: 
-  de inleidende workshop vindt plaats in een ruim lokaal* op school, op 10, 11 of 12 
 februari 2020. Het precieze tijdstip wordt in overleg met de geïnteresseerde 
 leerkrachten afgesproken.
- de workshop duurt 50 minuten.
-  bij elke sessie moet een leerkracht aanwezig zijn
-  de deelnameprijs bedraagt 2,50 euro per leerling

* mocht er op school geen ruim lokaal voorhanden zijn, kan de workshop ook plaatsvinden 
   in CC De Steiger
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5de en 6de jaar secundair | theater

THEATER ANTIGONE 
Toendra

Een groep jonge mensen komt samen op een onbestemde plek. Ze zijn één brok energie en willen 
de wereld op sleeptouw nemen. Hun eigen fascinaties en het werk van Anton Tsjechov zijn de voe-
dingsbodem voor hun vertelling. De jongeren willen wél verandering, durven wél beslissingen nemen 
en zetten rechtvaardigheid en respect daarbij voorop. Gelijkheid is voor hen een fundamenteel recht, 
het huidige wereldbeeld een spiegel voorhouden vinden ze een vanzelfsprekendheid. Zal die strijd 
voor een andere wereld slagen of betekent het hun ondergang?
 
‘Toendra’ is het nieuwe jongerenproject van Theater Antigone, OC d’Iefte, CC Het Spoor, CC De 
Steiger, CC Wevelgem, CC De Schakel en De Spil. In het voorjaar van 2019 volgden bijna 70 jonge-
ren een workshopreeks bij theatermaker David Dermez. Hij vertrok in die workshops al vanuit hun 
persoonlijke fascinaties om nieuwe personages te creëren of bestaande personages te verrijken. Met 
het werk van Anton Tsjechov als ondergrond is ‘Toendra’ een hedendaagse en frisse voorstelling die 
zich afvraagt hoe we overleven in onze huidige wereld.

regie:    David Dermez 
spel:     Dieter Allegaert, Hélène Claerhout, Emma De Clercq, Kate 
    Dejonckheere, Lisa De Lange, Liesbet Delvoye, Margot 
    Demeulemeester, Jenne Depraetere, Mirthe Duquesnoy, Lotte 
    Fontaine, Emma Gouwy, Lars Himpe, Jana Huyghe, Camille Moreels, 
    Alice Rottey, Meru Vermeersch, Valerie Stalmans, Lisa  Vandeweege,
    Ella Vanhaverbeke, Céline Vermeulen, Marthe Victoor, Siel Windels, 
    Trine Wylin
scenografie:    Geert Vandewalle 
coproductie:   Theater Antigone, OC d’Iefte, CC Het Spoor, CC De Steiger, 
    CC Wevelgem, CC De Schakel, De Spil en Zuidwest 
met de steun van:    de Vlaamse overheid

TheaTer anTigone iS een korTrijkS TheaTerproDucTiehuiS waarin regiSSeurS en SpelerS maximale onTplooi-
ingS- en SpeelkanSen krijgen. heT TheaTerhuiS richT zich STerk op De begeleiDing van jong TalenT.
TheaTer anTigone zeT naaST Die proDucTieve werking in op een jongerenwerking, een Sociaal-arTiSTieke 
en een eDucaTieve werking. ‘ToenDra’ iS heT reSulTaaT van zo’n profeSSioneel omkaDerD jongerenprojecT. 
TheaTer anTigone heefT een breeD publiek, zowel in leefTijD alS in Sociaal-maaTSchappelijke conTexT. 

Een groep jongeren trekt ten strijde voor een andere wereld.
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Praktische info:

speeldatum: donderdag 7 november 2019 om 13.30 u. 
zaal:  theaterzaal
duur:  nnb
publiek:  maximum 250 leerlingen per voorstelling 
lesmateriaal: begeleidingsmap
website:  www.antigone.be 
prijs:  6,00 euro 
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5de en 6de jaar secundair | muziektheater

TG VAGEVUUR & BRUSSELS EXPERIMENTAL 
UB-29

31 december 1915: UB-29 loopt van stapel: duikboot in het Flandern Flotile van de Duitse vloot. 
Jonge helden duiken in het nieuwste monster van staal naar een plek in de geschiedenisboeken.
13 december 1916: UB-29 zinkt in de zanderige modder van de Oostendse kust om vergeten te 
worden. 22 bemanningsleden tellen de minuten af. 
September 2017: het wrak van de UB-29 wordt teruggevonden: alle luiken zijn nog dicht.

Met de muziektheatervoorstelling ‘UB-29’ nemen TG Vagevuur en Brussels Experimental de kijker 
mee in een intense gedachtentrip naar de laatste uren en minuten van de opvarenden. Jonge helden in 
hun metalen sarcofaag. Nog hooguit een paar minuten te gaan. 13 schrijvers gaven opnieuw een stem 
aan de vergeten jonge mannen, die droomden van heldendom, maar vastliepen in het zand voor de 
kust van Oostende. 3 acteurs brengen 13 van de personages tot leven. 9 zangers zingen bezwerende 
muziek. Het imposante decor trilt, zingt, rammelt, barst en worstelt mee.  

concept:    Koen Boesman en Peter Spaepen
muziek:     Peter Spaepen
regie:     Koen Boesman
spel:     Bert Verbeke, Jonas Leemans en Egon Schoelynck 
zang:     Brussels Experimental o.l.v. Floris Lammens
tekst:     Maarten Inghels, Sien Volders, Stijn Devillé, Freek Mariën, Anna 
    Carlier, Carmien Michels, Peter Holvoet-Hansen, Dominique Collet, 
    Marie Borremans, Hilde Van Malderen, Hanne Desmet en 
    Lotte Lola Vermeer
decor:     Ief Spincemaille
geluidsmachines:    Geert Jonkers
kostuums:    Jana Roos
historische dramaturgie:   Tomas Termote
coaching:    Sybrand Van der Werf
met de steun van:    De Grote Post, Vlaanderen, Stad Gent en Sabam for Culture

Tg vagevuur maakT voorSTellingen voor jongeren en volwaSSenen. ergenS TuSSen heT goeD en heT 
kwaaD. ergenS waar De bruTe waarheiD in De lach overvloeiT. een plek Die nieT echT beSTaaT, SlechTS 
onTSproTen aan De fanTaSie van De menS, en Toch De moeiTe om Te onDerzoeken. DaT iS heT vagevuur, 
Daar maakT Tg vagevuur TheaTer. meT een Scherpe blik, een vormelijke TheaTerTaal en Sappige perSonageS. 
verhalen geDrenkT in De moDDer van heT vlaamSe achTerlanD. in Die Schone vuile Taal meT zijn Schone 
vuile geSchieDeniS.
van heT Schone, lichTe Dromen van verre lanDen ToT De DuiSTere krochTen van De menSelijke geeST zoekT 
Tg vagevuur naar De aarD van onze ziel. een onDerzoek DaT u lichT en luchTig worDT gepreSenTeerD. 
verTeerbaar en Smakelijk, al ligT heT af en Toe ook een beeTje op De maag.

Beklijvend requiem voor een duikboot.
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Praktische info:

speeldatum: dinsdag 4 februari 2020 om 10.15 u. en 13.30 u.
locatie:  theaterzaal
duur:  75 minuten
publiek:  maximum 250 leerlingen per voorstelling
lesmateriaal: begeleidingsmap
website:  www.tgvagevuur.be 
prijs:  6,00 euro
  2,50 euro (inleidende workshop)

EXTRA:  INLEIDENDE SCHRIJFWORKSHOP MET REGISSEUR KOEN BOESMAN

In ‘UB-29’ zien we 13 jongemannen die opgesloten zitten in een gezonken Duitse duikboot voor 
de kust van Oostende. Het is 1916, WO1, de loopgraven van de zee. Net zoals de auteurs van de 
voorstelling vragen we aan de leerlingen om een stem te geven aan één van de (echte!) beman-
ningsleden van de UB-29. Ze krijgen - net als de echte auteurs - een bundeltje met achtergrond-
informatie en een beperkte tijd om in naam van dit personage te schrijven. Gekoppeld aan deze 
schrijfopdracht krijgen de leerlingen kadering mee over de duikbotenoorlog tijdens WO1, die 
ook het maakproces van de voorstelling fundeerde en over de vragen die we met de voorstelling 
hopen op te roepen. Op deze manier kunnen de leerlingen zich inleven in de personages, de cen-
trale vraag én het maakproces, krijgen ze inzicht in de vorm van de voorstelling en zijn ze optimaal 
voorbereid om maximaal van de voorstelling te genieten.

Praktisch: 
-  de workshop vindt plaats op school, op 9, 23 of 30 januari 
- de workshop duurt 50 minuten.
-  bij elke sessie moet een leerkracht aanwezig zijn
-  de deelnameprijs bedraagt 2,50 euro per leerling
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5de en 6de jaar secundair | theater

HET KWARTIER 
The Wetsuitman

3 acteurs, 28 personages, 1 waargebeurd verhaal.

In 2015 vindt een man een duikerspak tussen de rotsen in Noorwegen. Er steken botten uit de 
zwemvliezen. De politie komt erbij, afdeling vermiste personen. Niemand kan uitvissen wie het lijk is. 
Tot de politie telefoon krijgt van collega’s uit Nederland. Ook zij vonden een skelet in een wetsuit.

Dit vormt het startpunt voor ‘The Wetsuitman’, een voorstelling die start als een detective, maar 
ergens heel anders uitmondt. Een nieuwe tekst van Freek Mariën (winnaar Taalunie Toneelschrijfprijs 
2015), met drie straffe spelers: Robbert Vervloet (De Passant), Yinka Kuitenbrouwer (HonderdHui-
zen), Maxime Waladi (Le Chicon).

“Terwijl de officiële zaak naar de achtergrond verschuift, kruipt de regie van Mariën steeds dichter op de huid 
van zijn personages: beklemmend. Zo groeit uit deze genreoefening een intelligent stuk over de complexiteit 
van identiteit – met de anonieme duiker als symbool van een gefnuikte zoektocht naar erkenning. The wets-
uitman antwoordt met empathie en geeft hem het gelaat waar hij recht op heeft.” 
(Gilles Michiels, De Standaard)

“Regisseur en auteur Freek Mariën maakte met The Wetsuitman een voorstelling die drie keer vervelt en een 
nieuw perspectief aanneemt, tot er iets schokkends overblijft: een portret van gemis.” 
(Evelyne Coussens, De Morgen)

tekst en regie:   Freek Mariën
spel:    Yinka Kuitenbrouwer, Robbert Vervloet en Maxime Waladi
kostuum en decor:   Lotte Boonstra ism Timme Afschrift
muziek:     Jan-Sebastiaan De Geyter
coaching:    Carl von Winckelmann
dramaturgie:    Ruth Mariën
lichtontwerp:   Timme Afschrift
techniek:     Arne Claes
productieleiding:    Celine Vanhoutte
productie:    Het Kwartier ism Villanella
coproductie:    CC Mechelen
met de steun van:    de Vlaamse Overheid en het Vlaams Fonds voor de Letteren
in samenwerking met:  ARSENAALLAZARUS, 30CC/Cas-Co, CollaGEproducties

heT kwarTier iS geen vaST gezelSchap maar een ‘aSSemblage’ van menSen meT wie een langDurige banD 
opgebouwD worDT. een STerke inhouDelijke baSiS, onDerzoek, TekST en DramaTurgie STaan cenTraal. DaT 
worDT geToonD in jeugD- en volwaSSenenvoorSTellingen én in TekSTen van allerlei aarD. heT kwarTier  
wil verraSSenDe en relevanTe voorSTellingen maken waarin De inhouD zich uiT in TekST én vorm. 

Een voorstelling die start als een detective, maar ergens heel anders uitmondt.
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Praktische info:

speeldatum: dinsdag 12 mei 2020 om 10.15 u. en 13.30 u.     
zaal:  theaterzaal
duur:  75 minuten
publiek:  maximum 250 leerlingen per voorstelling 
lesmateriaal: begeleidingsmap
website:  www.hetkwartier.be 
prijs:  6,00 euro 
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GRATIS 
SURVIVALKIT VOOR JE 
THEATERBEZOEK
Voor de meeste mensen hoort het bijwonen van een theatervoorstelling niet tot de dage-
lijkse routine. Dat kan al eens onnodige stress als gevolg hebben. Zal het wel lukken? Zullen 
mijn leerlingen zich wel gedragen? Zal de voorstelling hen wel aanspreken?...  Wij willen je 
geruststellen: er is geen enkele reden tot paniek! Wij organiseren al vele jaren schoolvoor-
stellingen	en	de	meeste	bezoekers	keren	na	afloop	gezond	en	wel	naar	huis/school	terug.	Al	
raden we je wél aan om gebruik te maken van onze survivaltips, een pakket dat we gratis ter 
beschikking stellen. Anders dan in een klassieke survivalkit, werken onze tools in de eerste 
plaats preventief.

Tip 1:  Kies voor kwaliteit.

Een geslaagd theaterbezoek begint met een goede keuze. De voorstellingen in deze bro-
chure werden zorgvuldig gewikt en gewogen, in functie van de respectievelijke doelgroepen. 
Het zijn stuk voor stuk kwaliteitsproducten, op ambachtelijke wijze gemaakt door gepassi-
oneerde theatermensen. Sommige voorstellingen werden door ons reeds geproefd, andere 
zijn dan weer een beredeneerde ‘blind date’. Als je er niet uit raakt welke productie nu het 
best	past	bij	het	profiel	van	 jouw	leerlingen,	neem	dan	gerust	even	contact	op	voor	een	
verhelderend gesprek.

Tip 2: Nooit op een nuchtere maag.

Zelfs al gaan sommige theatervoorstellingen er zoetjes in, een minimale ‘fond’ is steeds 
aangewezen. Leerlingen die onze zaal binnenstappen zonder enig vermoeden over de reden 
van hun bezoek: dat is niet OK. Zorg ervoor dat je leerlingen in de juiste stemming en met 
heldere verwachtingen naar De Steiger komen. Vertel indien nodig iets over de theater-
codes, bereid hen voor op de thematiek, of sta even stil bij de vormelijke aspecten van de 
voorstelling die jullie gaan bezoeken. Maar vooral: out je als een oprecht theaterliefhebber. 
Veel hangt af van het enthousiasme waarmee jij over het theaterbezoek praat!

Tip 3: Gebruik de aangereikte informatie.

Bij heel wat voorstellingen wordt er een begeleidingsmap gemaakt met informatie over de 
voorstelling en over de makers. De map bevat doorgaans ook heel wat handige tips voor 
in de klas. Hierbij doen wij graag een warme oproep om de begeleidingsmap effectief te 
gebruiken. Eigenlijk moet je hem zien als een wezenlijk onderdeel van het theaterbezoek. 
De begeleidingsmap wordt automatisch toegestuurd, ongeveer een maand voor jullie thea-
terbezoek. Veelal vind je ook op internet heel wat informatie. 
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Tip 4:  Neem je tijd.

De schoolkalender is een ding dat zich maar al te graag laat vullen met tal van razend inte-
ressante activiteiten. Houd er bij de planning van een theaterbezoek rekening mee dat je 
ook wat tijd moet reserveren voor de voorbereiding en de verwerking van de voorstelling. 
Een goed glas wijn drink je toch ook niet in één teug leeg? 

Tip 5: Geniet (met mate).

De belangrijkste bedoeling van ons podiumaanbod is jongeren te leren genieten van podi-
umkunsten. Wanneer je de voorgaande tips niet in de wind slaat, is de kans groot dat we 
daar met verve in slagen. Toch dien je er als begeleider ook over te waken dat het individu-
eel ‘genot’, de gezamenlijke beleving niet overstemt. De andere toeschouwers en de arties-
ten zullen je hier dankbaar voor zijn.

Het C+ label geeft aan dat we bij de voorstelling een om-
kadering aanbieden. We sturen voor of na de voorstelling 
iemand naar de klas voor een informatief én actief moment. 
Met dit aanbod hopen we de theaterbeleving van de leerlin-
gen compleet te maken.
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EDUCATIEF AANBOD
Veel leerkrachten zoeken zich te pletter naar goede methoden om het in de klas over thea-
ter te hebben. Misschien kunnen wij je wel op weg helpen! Naast de voorstellingsgebonden 
begeleidingsmap (die je automatisch ontvangt) beschikken we over heel wat interessant 
educatief materiaal, waarmee je onmiddellijk aan de slag kunt. 

TELLO GAAT NAAR TONEEL (4HOOG)

doelgroep: 1ste t.e.m. 3de kleuter
aankoopprijs: 1 boekje/dvd gratis per school die naar voorstellingen komt; 
  bijkomende boekjes kunnen besteld worden tegen €15,00/stuk
aanvragen: via Bart Bogaert

Knuffel Tello gaat vandaag voor het eerst naar toneel. Een spannende uitstap waar hij met 
veel verwachting naar uit kijkt. Helaas blijft hij achter in de vestiaire ...
Met kleuters naar theater gaan. Het is  een hele onderneming. De vele nieuwe indrukken, 
een groot gebouw, een voorstelling. Voor hen is het niet altijd makkelijk om te weten waar-
aan	ze	 zich	moeten	verwachten.	De	kortfilm	en	het	boek	‘Tello	 gaat	naar	 toneel’	willen	
(jonge) kinderen op een ongedwongen manier in contact brengen met theater. Tello gaat op 
verkenning en neemt je mee naar alle hoekjes van een schouwburgzaal. 
Productiehuis 4Hoog is gespecialiseerd in voorstellingen voor de allerkleinsten. Vanuit hun 
ervaring	ontwikkelden	zij	dit	project.	Het	filmpje	reikt	leerkrachten	en	ouders	een	aantal	
handvatten om kleuters voor te bereiden op hun eerste theaterbezoek. In het boek vind je 
een mooi geïllustreerd verhaal, alsook een aantal tips over hoe je aan de slag kan met dit 
educatief materiaal. 
Een realisatie met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, Stad Gent, Provincie Oost-Vlaanderen, 
HumuZ expertisenetwerk Zuid-West- Vlaanderen, KOPERGIETERY en WOCK.



47

DE STRAAT VAN KAAT 

doelgroep:  1ste t.e.m. 3de kleuter
beschikbaar:  hele seizoen - maximum 2 opeenvolgende weken
prijs:   gratis | waarborg: € 50,00
reservatie: noodzakelijk – via inschrijvingsformulier of via Bart Bogaert

‘De straat van Kaat’ is een verteltapijt. Rol het open in jouw klas en wandel samen met de 
kleuters binnen in een fantastische wereld.  Door middel van speelse opdrachten maken de 
kinderen kennis met de verschillende muzische vormen: beeld, drama, muziek, beweging en 
media.  Een wonderlijk kunstenpakket, helemaal op maat van kleuters. 

‘De straat van Kaat’ werd ontwikkeld in opdracht van HumuZ, 
expertisenetwerk kunst- en cultuureducatie. HumuZ wil hiermee 
inspelen op de vraag vanuit het kleuteronderwijs naar nieuwe en 
creatieve methodieken om kleuters in contact te brengen met 
kunst en cultuur. Het pakket omvat naast alle materialen en cd 
die nodig zijn om in de klas aan de slag te gaan, ook een volledig 
uitgeschreven handleiding voor de leerkracht. De handleiding geeft 
naast de basiswerking per thema ook een inspiratielijst voor wie 
meer wil. Het pakket sluit naadloos aan bij de ontwikkelingsdoelen 
voor het kleuteronderwijs. 

KAPITEIN KAS 

doelgroep:  1ste t.e.m. 6de leerjaar
beschikbaar:  hele seizoen
prijs:   gratis | waarborg: € 50,00
reservatie: noodzakelijk – via inschrijvingsformulier of via Bart Bogaert

Kapitein Kas is een jonge kapitein. Op een dag erft hij van zijn opa het Surprise Schip. Samen 
met	zijn	Malle	Matrozen	vaart	hij	rond	in	de	fictieve	wondere	wereld	van	Wapala,	op	zoek	
naar creatieve uitdagingen. Haal de ontdekkingskoffer in de klas en verken op een speelse 
manier de muzische domeinen. Tal van eenvoudige opdrachten laten je toe rond muziek, 
beweging, media, beeld of drama te werken. Het pakket is modulair opgebouwd, waardoor 
je als leerkracht zelf bepaalt hoe lang en hoe intens je met de koffer werkt. Zo kan je tussen 
de lessen korte opdrachtjes doen of een muzische dag uitwerken met langere opdrachten.
Het materiaal dat nodig is om direct aan de slag te gaan: een speldoek met de kaart van 
Wapala, grote afbeeldingen van Kapitein Kas en het Surprise Schip, zitten in de koffer als ook 
opdrachtfiches	per	graad	en	een	goeie	handleiding.
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DE THEATERKOFFER 

doelgroep:  1ste t.e.m. 6de leerjaar
beschikbaar:  hele seizoen – maximum 1 week
prijs:  gratis – wanordelijkheid en beschadiging of verlies van onderdelen 
  moeten wel vergoed worden
reservatie: noodzakelijk – via inschrijvingsformulier of via Bart Bogaert

De	Theaterkoffer	ziet	er	aan	de	buitenkant	uit	 als	een	echte	flightcase,	maar	als	 je	hem	
opent, komt er een compleet miniatuurtheater te voorschijn: een echte scène, een voor-
doek, spots, decorelementen en zetels. Kortom, alles wat je in een echt theater ziet, kan 
je ook terugvinden in deze case. De koffer is educatief en visueel erg aantrekkelijk: ideaal 
om leerlingen wegwijs te maken in de wereld van het theater. Ze komen te weten wat er 
zoal moet gebeuren, vooraleer het spektakel kan beginnen. Ook het kijkgedrag  en de the-
atercodes kunnen op een speelse manier worden aangebracht. De koffer bevat materialen 
voor grappige spelopdrachten en een compleet uitgewerkt lessenpakket. De Nederlandse 
jeugdauteur Joke van Leeuwen zorgt samen met de vormgevers  voor het ontwerp van de 
koffer en levert de bijhorende tekst, gebaseerd op haar in 1998 verschenen boekje ‘We zijn 
allang begonnen, maar nu begint het echt. Pieke maakt toneel’. Een erg leuke invalshoek om 
kinderen voor te bereiden op een theaterbezoek!

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET THEATER 

doelgroep:  leerlingen basisonderwijs + leerlingen secundair onderwijs
beschikbaar: hele seizoen 
duur:  ongeveer anderhalf uur
prijs:  gratis voor klasgroepen die ingeschreven zijn voor een voorstelling
  andere groepen betalen 1,00 euro per leerling
reservatie: noodzakelijk – via inschrijvingsformulier of via Bart Bogaert

Een geanimeerd en actief bezoek aan onze theaterinfra-
structuur is een uitstekende gelegenheid om kinderen 
en jongeren te laten kennismaken met allerlei gekende 
en minder gekende facetten van het theater. In onge-
veer anderhalf uur maken we de leerlingen wegwijs in 
en rond de theaterzaal. Na een korte inleidende babbel 
tonen we hen in de regiekamer de technische hoog-
standjes waarover we vandaag de dag kunnen beschik-
ken. Na een tussenstop in de zaal zelf, bekijken we de 
machinerie van de grote scène en snuiven we de sfeer 
op in de kleedkamers en in de artiestenfoyer. 
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EN OOK ... 

Van een eenvoudig nagesprek met de acteurs, tot een intensief cultuurproject op school. 
Mits u ons tijdig de vraag stelt, zoeken wij graag voor u uit wat er mogelijk is en onder-
steunen wij u desgewenst bij de concrete uitwerking. 

VOOR- EN NASPEL

Prospectie door leerkrachten

Je wil als leerkracht de voorstelling die je met je leerlingen in het cultuurcentrum komt 
bekijken op voorhand prospecteren? Dat kan (in veel gevallen)! Bel ons op en wij zeggen 
je waar de voorstelling te zien is. Wij zorgen voor vrijkaartjes.

Evaluatie

Jullie reactie is voor ons belangrijk. Na de voorstelling ontvangen jullie een evaluatieformu-
lier, waarop jullie jullie mening kwijt kunnen. Ook even napraten na de voorstelling doen 
we met veel plezier.
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DE KLEINE LETTERTJES

INSCHRIJVINGEN

Je vindt het inschrijvingsformulier als bijlage bij deze brochure. Vul het blad zo volledig 
mogelijk in, rekening houdend met de vermelde instructies. Bezorg dit formulier terug aan 
cultuurcentrum De Steiger. Telefonisch inschrijven is niet mogelijk. 

De inschrijvingsperiode voor het seizoen 2019-2020 loopt van donderdag 5 sep-
tember t.e.m. vrijdag 13 september. Inschrijvingen die ons vóór 5 september 
bereiken, worden behandeld op vrijdag 6 september.

Wij behandelen de aanvragen in volgorde van ontvangst. Wij proberen in de mate van het 
mogelijke tegemoet te komen aan je wensen. Wij zijn echter voor iedere voorstelling ge-
bonden aan een maximum aantal toeschouwers. De gezelschappen staan, om begrijpelijke 
redenen, niet toe dat dit maximum overschreden wordt. Daarom vragen wij enig begrip en 
een kleine dosis soepelheid, wanneer een bepaalde voorstelling volzet is. In dat geval krijg je 
één van je reservedata toegewezen.

Na je inschrijving ontvang je een schriftelijke bevestiging, samen met de plaatsen die wij voor 
jouw groep gereserveerd hebben. Gelieve te controleren of alle gegevens (voorstellingen, 
data, uren, aantal leerlingen) correct zijn. Indien je niet reageert binnen de 14 dagen, volgend 
op de datum van de bevestiging, veronderstellen wij dat de gegevens overeenstemmen.

DE FINANCIES

Voor onze schoolvoorstellingen hanteren wij volgende toegangsprijzen:

kleuters: € 4,00
lager onderwijs: € 5,00 
secundair onderwijs: € 6,00 

Voor een omkaderende workshop rekenen we een deelnameprijs van € 2,50 aan.

De begeleidende leerkrachten mogen gratis binnen. Voor ouders die voor het vervoer in-
staan, houden wij - in de mate van het mogelijke - graag een plaatsje vrij. Gelieve dit wel op 
voorhand te laten weten.

De betaling kan alleen door overschrijving op rekeningnummer BE92 0680 7179 9023 van 
cultuurcentrum De Steiger, ten laatste 10 dagen na de factuurdatum. 
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CULTUUR VOOR IEDEREEN
Wij vinden het van groot belang dat de toegangsprijs voor niemand de pret 
moet drukken. Mochten er zich voor bepaalde leerlingen betalingsproble-
men voordoen, kan je best even contact opnemen met Bart Bogaert voor 
een oplossing op maat. 
CC De Steiger wil graag een open cultuurhuis zijn, waar iedereen zich 
welkom voelt, ook mensen met een beperking. Zo is onze theaterzaal uitgerust met een 
audiosysteem waarmee mensen met een hoorapparaatje in optimale omstandigheden van 
de voorstelling kunnen genieten. Voor slechthorende personen zonder hoorapparaatje heb-
ben we een afzonderlijk systeem. Gelieve bij reservatie aan te geven dat je hiervan gebruikt 
wenst te maken. Deze service is niet mogelijk bij voorstellingen in de studio of op een 
andere locatie.

GRATIS MET DE BUS NAAR CC DE STEIGER!
CC De Steiger is erkend als ‘cultuurschakel’. Dat betekent dat klasgroepen van scholen uit 
de regio via DynamoOPWEG ons tijdens de daluren gratis per bus kunnen 
bezoeken. Ze kunnen kosteloos gebruikmaken van het reguliere aanbod 
van De Lijn tot vlak voor onze toegangsdeur. Een poging om de onrecht-
streekse kosten van je cultuuruitstap te drukken. Via enkele eenvoudige 
stappen vraag je als school een dagpas aan voor het vervoer naar CC De 
Steiger.
Dit project wordt gecoördineerd door CANON Cultuurcel (Ministerie van Onderwijs - 
Agentschap voor Onderwijscommunicatie) en loopt in samenwerking met de Vlaamse Ver-
voersmaatschappij De Lijn, de Lerarenkaart en de culturele steunpunten FARO en LOCUS. 
Meer dan 500 bestemmingen werden inmiddels al cultuurschakel. 
Wil je als school ook gebruik maken van dit initiatief? Surf naar www.cultuurkuur.be/dyna-
mo  en lees er alles over de instapvoorwaarden en de mogelijkheden om meer cultuur in 
elke klas te brengen. 
Meer info over kunst en cultuur op school vind je op www.canoncultuurcel.be. 

WIJZIGING EN ANNULERING
Gelieve het cultuurcentrum zo vlug mogelijk te verwittigen, indien er zich in de loop van 
het jaar wijzigingen voordoen in de samenstelling van je groep. Aangezien de toegangsgelden 
slechts een fractie van de kostprijs dekken, kunnen wij het ons niet veroorloven plots een 
groep minder aanwezig te hebben.
Annulering kan enkel na overleg aanvaard worden en moet minstens 30 dagen voor de 
voorstelling gebeuren. In elk geval zullen wij 50% van de voorziene inkomsten op de school 
verhalen. Wanneer je minder dan een maand op voorhand  annuleert, factureren wij 90% 
van de voorziene inkomsten. 
Indien er op de dag van de voorstelling leerlingen afwezig zijn, brengen wij dit (tot maximum 
10% van je reservatie) in mindering bij de afrekening. Gelieve bij aankomst het correcte 
aantal leerlingen mee te delen aan de verantwoordelijke van het cultuurcentrum. 
Het kan steeds voorvallen dat een bepaalde voorstelling door overmacht verplaatst wordt, 
of in het slechtste geval geannuleerd moet worden. Mocht een dergelijke situatie zich voor-
doen, dan nemen wij zo snel mogelijk contact op, om een bevredigende oplossing te zoeken.
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EVEN VERDER LEZEN A.U.B.

WIJ BEGINNEN GRAAG OP TIJD. Wil daarom uiterlijk 5 minuten voor het aanvangsuur 
aanwezig zijn, zodat de nodige formaliteiten vlot kunnen afgehandeld worden en de leerlin-
gen rustig kunnen plaatsnemen. Eens de voorstelling begonnen is, kan niemand de zaal nog 
in. De toegangsprijs blijft evenwel verschuldigd.

Omwille van brandveiligheid is HET GEBRUIK VAN DE VESTIAIRE VERPLICHT (jassen, 
boekentassen, regenschermen, enz.). Wij stellen onze vestiaire gratis ter beschikking. Gelie-
ve er op te letten dat de leerlingen er geen waardevolle voorwerpen achterlaten.

HET IS VERBODEN DRANK, SNOEP EN ANDERE VOEDINGSWAREN MEE TE NEMEN 
IN DE ZAAL. OOK CAMERA’S, MEDIASPELERS, COMPUTERSPELLETJES, GSM’S EN AN-
DERE ELEKTRONICA ZIJN NIET TOEGELATEN. Indien je foto’s wil nemen, kan dit voor of 
na de voorstelling, mits afspraak met de verantwoordelijke van het cultuurcentrum. 

De plaatsen in de zaal worden op voorhand toegewezen. Wil deze plaatsverdeling respecte-
ren. DE BEGELEIDENDE LEERKRACHTEN DIENEN ER OP TOE TE ZIEN, DAT DE ZAAL 
STIJLVOL BETREDEN WORDT.

Een theatervoorstelling laat zich het best genieten in een rustige sfeer. Uit respect voor de 
andere toeschouwers en voor de acteurs kunnen we niet toelaten dat enkelen die sfeer 
verpesten door storend gedrag. DAAROM REKENEN WE EROP DAT DE BEGELEIDENDE 
LEERKRACHTEN HET GOEDE VERLOOP VAN DE VOORSTELLING HELPEN VERZEKE-
REN. De ervaring leert dat dit de grootste slaagkans heeft, wanneer de leerkrachten zich 
verspreiden onder de leerlingen. Wij vinden het ongepast wanneer leerkrachten tijdens 
de voorstelling de zaal betreden of verlaten. Een kwestie van respect voor de optredende 
artiesten én voor de leerlingen.

VRAGEN, SUGGESTIES, OPMERKINGEN?

Indien je nog vragen hebt in verband met het programma, de praktische organisatie of de 
omkadering, kan je ons steeds bellen tijdens de kantooruren. Of kom gewoon eens langs 
in het cultuurcentrum. Ook met tips, suggesties en opmerkingen ben je steeds van harte 
welkom.
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SCHOOL UIT? VLIEG UIT!
Ook na schooltijd valt er in CC De Steiger van alles te beleven voor kinderen en jongeren. 
Er	zijn	cursussen	en	workshops	op	hun	maat	en	regelmatig	kunnen	zij	een	 leuke	film	of	
podiumvoorstelling meepikken. Hieronder vind je een beknopt overzicht. In de brochure 
‘Vlieg UiT in zuidwest’ krijg je een handig overzicht van alle kindvriendelijke voorstellingen 
in onze regio. Deze kleurrijke uitgave wordt in september verspreid over alle scholen van 
Menen, Lauwe en Rekkem. Iets om naar uit kijken!

‘MIST’ door Het Wolk 
theater voor iedereen vanaf 6 jaar
dinsdag 29 oktober 2019 om 15.00 u.  

Sarah Van Overwaelle en Lize Pede knutselden een 
creatieve voorstelling over twee meisjes die heimwee 
hebben naar hun geboortedorp. Ze willen terug naar 
de situatie van vroeger, zoeken troost bij elkaar en in 
hun herinneringen. Ze herontdekken elke straat, elk 
huisje en iedere bewoner. De positieve kanten maar 
helaas ook de negatieve. Ze ondervinden dat je een 
verleden niet kan herplakken en dat de dingen gaan 
zoals ze gaan. 
‘Mist’ maakt het thema van scheiden en ruzie bespreekbaar voor jonge kinderen met war-
me beelden, regen en wind. Een voorstelling over gemis en dat dat verdomd lastig is. 

‘NESTEN’ door Fabuleus  
theater/dans voor iedereen vanaf 4 jaar
maandag 11 november 2019 om 15.00 u.  

In hun eerste gezamenlijke productie ontwikkelen 
Anna Bentivegna en Zoë Demoustier een gevoelige, 
licht surrealistische beeldtaal voor kinderen. Met een 
minimum aan middelen toveren ze een verrassend uni-
versum. Ondertussen snijden ze een groot thema aan 
voor kleine mensjes.
“Nesten is geen glimmend spektakel, maar een ingetogen 
zoektocht. Onder het spel met dozen en lichamen zit een 
vertederend laagje van mensen die op zoek zijn naar be-
schutting. Zo lief, en ook zo leuk en grappig. Ook voor ou-
dere kinderen en grote mensen.” (Theaterkrant)
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‘SNØW’ door K.A.K.  
theater voor iedereen vanaf 3 jaar
vrijdag 3 januari 2020 om 15.00 u. 

K.A.K. (Koekelbergse Alliantie van Knutselaars) is een verbond van knutselaars, theater-
makers, denkers en andere sjoemelaars. Voor het eerst wagen ze zich aan kindertheater. 
Omdat het over het klimaat gaat, kunnen ze niet anders dan zich te richten op de volgende 
generatie. Tijdens een fantasierijke en absurde trip langs Magritte, een keukenrobot en de 
Noord- en Zuidpool ontdekken ze hoe de wereld kan worden gered.
“Deze knotsgekke komedie is het aandoenlijkst wanneer ze de kleuters nietsvermoedend doet 
revolteren tegen hun ouders. Wanneer die eersten achteraf van hun ijsje likken, beseffen die tweede 
dat kinderliedjes nooit meer hetzelfde zullen zijn.” (De Standaard)

‘ADIOS’ door Het Houten Huis / Speeltheater Holland  
figurentheater voor iedereen vanaf 7 jaar
maandag 24 februari 2020 om15.00 u. 

Een oude vrouw zit mijmerend bij de kachel. Buiten kraakt de appelboom in de wind. Terwijl 
ze thee inschenkt, dwalen haar gedachten af… Het hondje blaft als er uit de theepot een 
piepklein mannetje kruipt, het is haar geliefde van vroeger. Over het behang vliegen vogels 
voorbij, een pyjama vraagt haar ten dans. Langzaam brengt de kamer een vervlogen wereld 
tot leven. Herneming van deze topper die in 2011 de belangrijkste Nederlandse prijs voor 
jeugdtheater won. De jury schreef toen: “Alles klopt aan de voorstelling. Wonderschoon is de 
muziek, ontroerend het breekbare spel, trefzeker en verfijnd de regie vol ingenieuze, humorvolle 
vondsten. Een voorstelling die het publiek tot tranen toe roert.” 
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CC DE STEIGER
THE HOUSE OF OPPORTUNITY

We leenden de baseline voor ons nieuwe 
seizoen bij kunstenaar Michaël Borremans, 
die in 2004 een werk maakte met deze titel. 
Het werk zal trouwens in de loop van het 
seizoen in Menen te zien zijn. CC De Stei-
ger wil inderdaad een huis vol kansen zijn. 
Kansen voor kunstenaars en cultuurmakers 
en natuurlijk voor het publiek dat in ons huis 
de kans krijgt om al dat moois te komen ont-
dekken. 

We vestigen hier graag je aandacht op ons 
nieuwe podiumseizoen, met een divers aan-
bod waarin je zowel gevestigde waarden als 
vernieuwers kan ontdekken. We hopen dat je 
er je gading in vindt en dat we je tijdens één 
of meerdere voorstellingen in het publiek zien 
zitten.	O	 ja	…	wat	zou	het	fijn	zijn,	mocht	 je	
ook eens kiezen voor een artiest of een groep 
die je van haren noch pluimen kent.  Wie weet, 
doe je wel de ontdekking van je leven!

Wil je graag uitgebreidere informatie? Vraag dan 
naar onze seizoensbrochure of check het pro-
gramma op onze website: www.ccdesteiger.be. 

WIST JE DAT ...

• je reeds vanaf 4 voorstellingen kunt genieten van onze supervoordelige 
 abonnementsvoorwaarden?
• je leerlingen ook ’s avonds welkom zijn? Misschien vind je het wel een goed idee om 
 samen met een groepje leerlingen één of meerdere voorstellingen bij te wonen. Kom dan
  zeker eens langs, want wij steken in dat geval graag een tandje bij, om het voor jullie zo 
 aangenaam mogelijk te maken. 



56

BEELDENDE 

KUNST



57

HET GLOREN
van 19 oktober tot 21 december 2019
Cultuurcentrum en Stadsmuseum Menen

Het Kortrijkse post-metal collectief Amenra bestaat 20 jaar.  In het 
kader daarvan organiseert De Steiger diverse evenementen, waaron-
der een tentoonstelling.
Sinds haar oprichting heeft Amenra steeds een sterke focus gehad 
op de ontwikkeling van een ondertussen herkenbare, artistieke 
beeldtaal.	Dat	uitte	zich	in	artwork,	videokunst,	fotografie,	mode,	
grafiek,	objecten,	installaties,	…	Door	de	jaren	heen	werkte	de	groep	
daarvoor samen met heel wat kunstenaars uit de eigen entourage, 
de zogeheten ‘Church of Ra’, maar ook met Belgische kunstenaars 
zoals Michaël Borremans of Berlinde De Bruyckere. 
De tentoonstelling brengt een bloemlezing van die samenwerkingen, 
maar toont ook nieuw werk of werk dat de groep zelf selecteerde 
omdat het aansluit bij all things Amenra.

Curatoren: Colin H.  Van Eeckhout en Amenra.
www.dekroone.be - https://amenra-official.tumblr.com/
Dagelijks geopend van 14 tot 18 u. behalve op maandag en dinsdag.
Zaterdag van 9 tot 12 u. en van 14 tot 18 u.  Gratis.

OM (VAN) TE HOUDEN
Stadsmuseum Menen
van 15 februari tot 22 maart 2020

Om (van) te houden is een tentoonstelling over het wat en waarom we verzamelen. 
Het werk ‘Kabinet’ van hedendaags kunstenaar Lies Caeyers wordt gepresenteerd naast enkele 
opmerkelijke Menense verzamelingen, in dialoog met de vaste collectie van het museum. 
Kom langs en (her)ontdek de identiteit van Menen, van de Menenaar en van jezelf doorheen een 
verrassend parcours van unieke verzamelingen, eigenaardige objecten en een kijk in de wereld van 
de geselecteerde verzamelaars en kunstenaar/verzamelaar Lies Caeyers. 

Met medewerking van Frederic Dehaudt
www.liescaeyers.com
Foto: Lies Caeyers, Kamerstuk 13, 
Courtesy of the Liedts-Meesen Foundation
Woensdag tot en met zondag van 14 tot 17.30 u.
Gratis.

Hieronder vind je een greep uit ons aanbod beeldende kunst voor komend seizoen. 
Alle tentoonstellingen in CC De Steiger of in het Stadsmuseum kunnen met schoolgroepen be-
zocht worden.  Voor een bezoek en formule op maat kan je steeds contact opnemen met Chiel 
Vandenberghe via chiel.vandenberghe@menen.be. 
Voor bepaalde tentoonstellingen wordt in aanloop een educatief pakket ontwikkeld, de informatie 
daarover kan je ontvangen via e-mail. Indien je daar als leerkracht of school interesse in hebt, vink 
dit dan graag aan op het inschrijvingsformulier of mail naar bovenstaand mailadres.
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40 JAAR CC DE STEIGER
Cultuurcentrum
van 28 maart tot 18 april 2020

Als onderdeel van ons jubileumjaar 
blikken we in deze tentoonstelling op 
een eigenzinnige manier terug op de rijke 
geschiedenis van ons eigen huis. 

Dinsdag t.e.m. vrijdag van 14 tot 18 u.
Zaterdag van 9 tot 12 en 14 tot 18 u.
Gratis.

GEBROED!
Cultuurcentrum
van 24 april tot 9 mei 2020

Vier kunstenaars verblijven in april een 
maand lang in Menen en maken er nieuw 
werk, ze presenteren dat op het festival 
Gebroed! op de laatste zaterdag van april. 
De tentoonstelling kan je bezoeken tot 
9 mei.

Dinsdag t.e.m. vrijdag van 14 tot 18 u.
Zaterdag van 9 tot 12 en 14 tot 18 u.
Gratis.
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THE HOUSE OF OPPORTUNITY
Cultuurcentrum, Stadsmuseum, Bastion 10
van 23 mei tot 7 juni 2020

S.M.A.K. is te gast in Menen, en dit wel met een dubbelproject : een tentoonstelling met een 
selectie bijzondere werken uit de collectie van het S.M.A.K. met als titel The House of Opportunity 
én een tentoonstelling met voor de tuin ‘Bastion 10’ nieuw gerealiseerde werken, met als titel M/
Wenen.

In navolging van de tentoonstelling ‘Ungenau’ (De Halle, Geel, 2016) en de tentoonstelling ‘Trust’ 
(Les Brasseurs, Luik, 2018) wordt een derde tentoonstelling samengesteld met een waaier van 
werken uit de collectie van het museum. Deze keer wordt de titel van de tentoonstelling The house 
of Opportunity ontleend aan de tekening van Michaël Borremans. Vanuit dit werk wordt een uitzon-
derlijk geheel van werken geselecteerd dat zich in zijn geheel laat lezen als een visueel essay waar 
de ontmoeting tussen de kunstwerken een kans (opportuniteit) biedt om een visie op beeldende 
kunst te verbreden en te nuanceren. Met werk van o.a. Michaël Borremans, Shikh Sabir Alam, Kurt 
Ryslavy, Urs Pfannenmüller, Robert Therrien, Gaston Bertrand en Anne-Mie Van Kerckhoven. 

Na de beeldententoonstelling ‘Bastion 10’ in 2017 wordt in 2020 de prachtige tuin in de Oude 
Leielaan opnieuw het natuurlijk kabinet waar zeven kunstenaars nieuw werk realiseren. De tuin 
als idylle, een plek om melancholisch te verwijlen onthecht van de feitelijke werkelijkheid, vormt 
de coulisse voor kunstenaars om op experimentele wijze de geconstrueerde natuur van de tuin 
te verkennen. Onder de deelnemende kunstenaars: Honoré d’O, Bart Lodewijks, Leyla Aydoslu en 
Henk Delabie.

Beide tentoonstellingen worden gerealiseerd in samenwerking met S.M.A.K. onder de leiding van 
Philippe Van Cauteren, artistiek directeur S.M.A.K.
In samenwerking met S.M.A.K. en Kunstenproject Bastion 10.
Met dank aan Ghislain Verstraete en Henk Delabie.

Foto: 
Michaël Borremans
The house of Opportunity (Rhönlandschaft)
18 x 25cm
mixed media op karton
2004
collectie S.M.A.K.
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DUIK EVEN MEE DE 
WIJDE WERELD IN! 
GRATIS MONDIAAL AANBOD
Naar jaarlijkse gewoonte biedt de Noord-Zuiddienst van Stad Menen scholen diverse edu-
catieve activiteiten aan. IJver mee voor een duurzame toekomst voor iedereen!

AANBOD IN HET KADER VAN 11.11.11

Dit najaar bundelt 11.11.11 enkele krachtige verhalen van mensen die – samen met hun 
vereniging of beweging – dag in dag uit opkomen voor een rechtvaardiger wereld. Daar-
mee worden de spots gericht op hun strijd tegen onrecht in de wereld, hun inzet voor 
mensenrechten en vrije meningsuiting, hun streven naar een duurzame toekomst. Deze 
CHANGEMAKERS zijn onmisbaar in de grimmiger wordende wereld van vandaag. Hun 
vuur en enthousiasme voor een duurzame en leefbare wereld voor iedereen, willen wij mee 
ondersteunen.  Voor basisscholen is er bijkomend ook een nieuwe voorstelling over het 
klimaat in een wereldwijde context.

AANBOD VOOR BASISSCHOLEN

Actief model: Hoekenwerk in je klas (alle graden)

Leerlingen	ontdekken	op	een	actieve	manier	-	via	een	filmpje,	foto’s	en	opdrachten	-	spre-
kende en krachtige verhalen van ‘changemakers’. 
- Blanca woont in Peru en komt op voor drinkbaar water. De leerlingen (1e graad)
  volgen Blanca tijdens een dag uit haar leven.
- Richard heeft een eenvoudige maar geniale uitvinding gedaan waardoor hij zowel de 
 koeien als de leeuwen beschermt. De leerlingen (2e graad) zien welke impact deze 
 uitvinding heeft op zijn familie en het dorp waar hij woont in Kenia.
- Malala komt op voor het recht op onderwijs in Pakistan maar ook wereldwijd. De 
 leerlingen (3e graad) ontdekken het sterke en krachtige engagement van Malala. 

Film Binti (2e en 3e graad) 

De 12-jarige Binti droomt ervan om een bekende vlogger te wor-
den. Maar op een dag moet ze met haar papa Jovial vluchten voor 
de politie, die hen het land wil uitzetten. Schuilend in een boomhut 
ontmoet ze Elias en de twee worden vrienden. Binti helpt Elias al 
vloggend	met	zijn	‘Red	de	Okapi	Club’.	Binti	is	een	film	van	Frede-
rike Migom (2019). 
Aanbod i.s.m. JEF (Jeugd en Film).
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Muziektheatervoorstelling ‘Gedaan met palaveren’ (2e - 6e lj)

Een voorstelling rond het KLIMAAT in de Studio van CC De Steiger
Wat is er aan de hand met het klimaat? Wim Kets & Wouter Schillebeeckx van Levende Mu-
ziek maakten hier een theatervoorstelling rond, boordevol muziek en acts. Een erg actuele 
voorstelling want de gevolgen van de klimaatverandering zijn niet alleen in een aantal arme-
re zuiderse landen maar ook hier bij ons al goed te zien … Deze voorstelling werd samen 
met 11.11.11 geschreven en weet met veel humor en enthousiasme kinderen te prikkelen. 
Ideaal om er later in de klas rond verder te werken.
De 5 voorstellingen gaan door op maandag 30 sept om 9.15 u. en om 10.30 u. Op dinsdag 1 okt 
om 9.15 u., 10.30 u. en 13.00u. Duur: 50 minuten. (Enkele voorstellingen zijn intussen bijna volzet.)

Verder aanbod: zie https://www.11.be/kom-in-actie/op-school/basis-onderwijs
Schrijf daar ook online in op de SCHOLENNIEUWSBRIEF.

AANBOD VOOR SECUNDAIRE SCHOLEN

Actief model: 1 tegen allen-spel (alle graden)

Leerlingen krijgen een aantal uitdagingen 
voorgeschoteld die ze in een race tegen de 
tijd moeten oplossen. Op een actieve manier 
maken ze kennis met sterke en krachtige ver-
halen van changemakers: mensen, bewegingen, 
organisaties die actief strijden voor mensen-
rechten, democratie, rechten van de natuur, 
participatie, ... 
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Filmaanbod

Ademloos (Daniel Lambo, 2018) (2e en 3e graad)
Pakkende Belgische documentaire over de strijd van mensen die leven in het puin van de 
asbestindustrie en hierrond iets proberen te veranderen. Leerlingen maken kennis met de 
asbestproblematiek in België en India, en denken na over de verantwoordelijkheid van be-
drijven.

When Arabs Danced (Jawad Rhalib, 2019) (3e graad)
Deze documentaire geeft een stem aan het verzet tegen een verstikkend regime. Met getui-
genissen van o.a. gelauwerde actrices en theatermakers die weigeren om zich monddood te 
laten maken door conservatisme, fundamentalisme of nationalisme.

He named me Malala (Davis Guggenheim, 2015) (2e en 3e graad)
Deze	film	biedt	een	mooie	inkijk	in	het	leven	van	Malala	Yousafzai,	de	jongste	winnares	van	
de Nobelprijs voor Vrede. Malala’s moed, vechtersmentaliteit en daadkracht komen in beeld. 
Malala is activist op het gebied van onderwijs in Pakistan en campagnevoerder voor de rech-
ten van kinderen wereldwijd.

Een Verkeerde Toekomst (Michaël R. Roskam, 2019) (2e en 3e graad)
Roskam	maakte	deze	kortfilm	(12	min)	voor	11.11.11	en	werkte	hiervoor	samen	met	Natali	
Broods, Romy Louise Lauwers en Jan Decleir. De prent is een oproep aan politici om moed 
te tonen, om niet terug te plooien binnen de eigen grenzen, maar voluit te kiezen voor in-
ternationale samenwerking en solidariteit. En om op lange termijn te durven denken. Dat is 
niet alleen nodig voor ons klimaat, maar ook voor armoede, ongelijkheid, migratie en men-
senrechten. Het resultaat van zo’n beleid is dat iedereen erop vooruit gaat. De keuzes van 
vandaag	bepalen	de	wereld	van	morgen.	Bekijk	de	film	op	www.eenverkeerdetoekomst.be

Verder aanbod: zie https://www.11.be/kom-in-actie/op-school/secundair
Schrijf daar ook online in op de SCHOLENNIEUWSBRIEF.
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FILM GEVOLGD DOOR UITWISSELING 
VOOR SECUNDAIRE SCHOLEN

Herneming	wegens	het	succes	van	vorig	jaar	en	rond	het	thema	migratie:	film	‘Pelikaanstraat	
20’ met nabespreking door actrice Aminata Demba. Duur: 2 lesuren. Voor 2e en 3e graad.
Aminata Demba ging naar Mali voor Vranckx & de nomaden, op zoek naar het verhaal van 
haar vader. Dat leidt onvermijdelijk ook naar de migratieverhalen van vele anderen.

MONDIALE TENTOONSTELLING IN JANUARI 
2020 VOOR BASIS- ÉN SECUNDAIRE SCHOLEN

De jaarlijkse mondiale tentoonstelling van CC De Steiger zal zich - van half januari tot half 
februari 2020 - wellicht toespitsen op slimme steden/ slimme oplossingen in de wereld van 
vandaag. Zo komen de SDG’s (de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN) 
weer op een andere manier in zicht. We informeren u hieromtrent eind november.

Voor	reservaties	van	voorstellingen,	films,	besprekingen,	…	alsook	ruimere	vragen	of	suggesties	
rond het Noord-Zuidthema, contacteer: 
Agnes Voet, stafmedewerker Noord-Zuidsamenwerking en duurzaamheid. CC De Steiger, 
Waalvest 1, 8930 Menen. Tel. 056/51.58.91 - E-mail: agnes.voet@menen.be
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colofon
Cultuurcentrum De Steiger
Waalvest 1
8930 Menen
t 056 51 58 91
f 056 31 49 40
e info@ccdesteiger.be

www.ccdesteiger.be

Schoolprogrammatie:
Bart Bogaert / podium / bart.bogaert@menen.be
Chiel Vandenberghe / beeldende kunst / chiel.vandenberghe@menen.be
Agnes Voet / Noord-Zuid / agnes.voet@menen.be
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