SCHOLENPROGRAMMATIE 22 – 23
**** Vanaf dinsdag 7 juni kan je je klas inschrijven.
Gelieve de inschrijvingen zoveel mogelijk te bundelen per school. Op de website
ccbelgica.be/scholen vind je tal van filmpjes, recensies en extra beeldmateriaal.
Op cultuurwijzer.be vind je het volledige overzicht van het aanbod van de verschillende diensten.
*** Op vrijdag 3 juni nodigt Cultuur-Onderwijs alle leerkrachten, directie en cultuurgangmakers uit
om het aanbod toe te lichten. Welkom in het Begijnhof om 16u!

KLEUTER ONDERWIJS
Instap / eerste kleuter
VierkantRond
DO 29/09 (3 voorstellingen op 1 dag) richturen, 10u, 11u en 13u30
VR 30/09 (3 voorstellingen op 1 dag), 10u, 11u en 13u30

VierkantROND, een interactieve luisterervaring en klanklabo waarbij
de performer uitgedaagd
wordt om experimentele muziek als rustpunt te brengen voor kinderen.
We gaan op zoek naar de alledaagsheid van geluiden en de rijkdom aan composities die je hiermee
kan vormen. We zoeken rust in de overdaad van geluidsprikkels die ons omgeven.
Een klankbad van experimentele muziek met invloeden uit: elektronische muziek, minimal music en
musique concrète.
VierkantROND wenst experimentele muziek op een laagdrempelige manier naar deze doelgroep
te brengen. Een realisatie van “Oorruiz”, een nieuw onderdeel van WaZeVer vzw waarbij de focus ligt
op klankbeleving met een sociaal-artistieke verbinding.
Op 1 locatie op school, (lokaal dat verduisterd kan worden + een wit/of lichtgrijs plafond)
30 lln per keer (1 klas dus), 30 min, € 5,5 per lln
op jouw school? dan graag 3 klassen inschrijven, indien minder klassen dan in Belgica BIS
>>> zintuigen, geluid, verwondering

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F673158613&a
mp;data=04%7C01%7CVeerle.DEGEEST%40dendermonde.be%7Cedb458b40b294aeb49a408d9f25e3
969%7C314c96462c3d46eeb2d9feaa22235dc1%7C0%7C0%7C637807310025244999%7CUnknown%
7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C
3000&amp;sdata=YAjLfqjcb0hGbep%2BcI0TW%2FjhLxxkyT%2BlFHjqFbzKuRg%3D&amp;reserved=0

Sprookjes en zo
De Tuin
Ma 15/5 – 10u & 13u30

Welkom! Ga binnen in ‘De Tuin’. Neem een ster als kussen, laat de vlinders
vliegen, speel met water en kijk hoe vissen zwemmen in de lucht. En dan zijn er
nog de wolken in de vorm van een spiegel, de nestschommel, de magische
eieren vol licht en veel meer andere kleine dingen…
Help ons mee een verhaal te vertellen.
‘De Tuin’ is één groot spel: kinderen volgen samen de aanwijzingen van de
acteurs en worden de hoofdrolspelers in hun eigen verhaal. Deze sprookjesachtige interactieve voorstelling slaagt erin het kleinst denkbare publiek te
boeien en stimuleert leerkrachten verhalen te vertellen aan leerlingen.
Max 120 lln
5,5 euro per lln
duur 45 min, theaterzaal
>>> verbeelding, theaterbeleving, sprookjes, verhaal

Tweede kleuter
Esmé Bos en Bart Voet
Dierenlied
DI 25/10 – 10u30 & 13u30
Over een ijdele kalkoen, een geduldige slak, een eenzaam aapje en
een walsende walvis.
Over vriendschap, over dansen, over het leven zelf.
Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet brengen samen met Geert
De Wit (techniek & vormgeving) hun theatrale verbeelding van de
combinatie DIER en LIED en nemen het publiek mee in een klankrijke
en poëtische wereld.
Een ode aan het dier.
Met zelfgeschreven en bestaande dierenliedjes in verschillende talen.
Een combinatie van het dierenrijk en muziek, filosofische bespiegelingen en hartverwarmende liedjes.

Tekst en uitvoering: Esmé Bos (zang, spel & kleine percussie)
Muziek en uitvoering: Bart Voet (toetsen, gitaar, loopstation, spel & zang)
Decor, visuals & techniek: Geert De Wit
Bewegings- en speladvies: Katja Pire
Kostuums: Lies Maréchal
Met steun van cultuurcentrum MUZE Heusden-Zolder
www.bos-voet.be
Max 80 lln , 5,5 euro per lln, duur 45 min, Belgica BiS
+++ 1 boekje met muziek per klas
+++ filmpje met theatercodes
>>> 90% concert, 10% taal

Cirkanto – Solita
DI 22/11– 11u en 13u30 (optie op DI 22/11 om 9u en MA 21/11 op 11u en 13U30)

Tjok tjok tjok.
Wie komt daar aangesjokt?
Het is Solita!
Met haar karretje en haar dozen.
Ze praat tegen zichzelf en slaapt overal waar ze liggen kan.
Is ze gek of zo?
He, wat is dat?
Dat is geen doos!
Het is een orkestbak vol trompetgeschal!
En Solita praat niet tegen zichzelf!
Ze praat tegen een koorddanser en een acrobaat.
Wie had dat gedacht…
Solita leeft in haar eigen kleine wereld vol circusspektakel en muziek!
Solita – een muzikale objecttheatervoorstelling zonder woorden
Concept, spel en muziek – Karen Claessens Artistieke coaching – Christian Gmünder Muzikale coaching en
arrangement – Bert Bernaerts Grafische vormgeving – Kim Vleugels Constructie decor – Anton Van Haver en
Senne Suls Kostuum – Hannah Chebaro Automata – Geert Hautekiet Foto’s – Antoinette Chaudron.
Max 60 lln, 5,5 euro per lln
Bibliotheek zaal Sestich, 30 min
>>> woordloos, visueel spel, acrobatie en poppenspel

Zippi - Froefroe
Ma 20/3 – 10u30 & 13u30
Een voorstelling voor jong en klein publiek.
Deze voorstelling is geïnspireerd op het bekroonde boek “Heb jij
misschien Olifant gezien.” van David Borrow.
Een jongen speelt verstoppertje, helemaal alleen.
Dat is niet zo handig want hij vindt zichzelf nooit terug.
Op een dag begint zijn verstopplaats te bibberen en te beven, te
grommen en te leven, te groeien en te … spreken! Zo ontmoet het jongetje een olifant die heel graag mee
verstoppertje wil spelen.
Het jongetje begrijpt er niks van.
Olifanten kunnen zich niet verstoppen, ze zijn te groot, gewoon.
Maar vooroordelen kunnen zooooo fout zijn!
Wanneer zie je iemand echt staan? Hoe anders mogen vrienden zijn ?
Een filosofische vragen waarop deze kleutervoorstelling een hilarisch antwoord geeft.
Met: Fien Van Der Aa, Annelore Stubbe, Arne Leurentop, Naomi Celis (stage)
Techniek van Koen Vanhoecke
In een regie van Annelore Stubbe (assistentie Marc Maillard) en live muziek van de ganse cast
Poppen, props en decor door het FroeFroe atelier
Max 150 lln, 5,5 per lln Theaterzaal
>>> verhaal, filosofie voor kleuters, vrienden

Derde kleuter
Esmé Bos en Bart Voet
Dierenlied
DI 25/10 – 10u30 & 13u30
Over een ijdele kalkoen, een geduldige slak, een eenzaam aapje en een
walsende walvis.
Over vriendschap, over dansen, over het leven zelf.
Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet brengen samen met Geert De Wit (techniek & vormgeving) hun
theatrale verbeelding van de combinatie DIER en LIED en nemen het publiek mee in een klankrijke en poëtische
wereld.
Een ode aan het dier.
Met zelfgeschreven en bestaande dierenliedjes in verschillende talen.
Een combinatie van het dierenrijk en muziek, filosofische bespiegelingen en hartverwarmende liedjes.
Tekst en uitvoering: Esmé Bos (zang, spel & kleine percussie)
Muziek en uitvoering: Bart Voet (toetsen, gitaar, loopstation, spel & zang)
www.bos-voet.be
Max 80 lln , 5,5 euro per lln, duur 45 min, Belgica BiS
+++ 1 boekje met muziek per klas
+++ filmpje met theatercodes
>>> 90% concert, 10% taal

BROk – Het wolk
DI 29/11 – 13u30 (extra optie om 10U30)
Een tafel
Een gedekte tafel
Een mooi gedekte tafel
Een feestelijk mooi gedekte tafel
Met eten
Met veel eten
Met veel lekker eten
Met te veel lekker eten
twee meisjes
die smakken
die slurpen
die schrokken
ze maken brokken

Brok is een energieke, beeldende voorstelling over eten. Over hapjes nemen, maar dat soms niet willen. Over
likkebaarden en watertanden, maar ook over écht écht écht niet lusten wat er op je bord ligt.
Het Wolk serveert u een smakelijk spel met héél voorzichtig nippen en volmondig slurpen. Aan tafel ontstaat
een heerlijke magische droomwereld, waar fantasie tot leven komt en waarin je hongerig kan verdwalen.

Femke Platteau en Sarah Van Overwaelle
vormgeving: Femke Platteau en Sarah Van Overwaelle en Bert Van Wymeersch
coaching: Danny Timmermans, Tijs Verbrugge en Bram Kelchtermans
muziek: Bert Van Wymeersch
lichtontwerp: Jonatan De Vroede
productie: Het WOLK
foto: Leontien Allemeersch
met de steun van : De Vlaamse Overheid, CC De Werf Aalst, CC Belgica Dendermonde, CC Westrand,
WALPURGIS | deFENIKS, deAuteurs en Toneelatelier Aalst en Stad Dendermonde
Max 120 lln , 5,5 euro per lln
duur 50 min, zaal 60, Bibliotheek Dendermonde
lesmateriaal, zie filmpje met spelregels in de zaal
>>> eten, verbeelding
https://youtu.be/oeWToSUC2gk

Cirkanto – Solita
DI 22/11– 11u en 13u30 (optie op DI 22/11 om 9u en MA 21/11 op 11u en 13U30)

Tjok tjok tjok.
Wie komt daar aangesjokt?
Het is Solita!
Met haar karretje en haar dozen.
Ze praat tegen zichzelf en slaapt overal waar ze liggen kan.
Is ze gek of zo?
He, wat is dat?
Dat is geen doos!
Het is een orkestbak vol trompetgeschal!
En Solita praat niet tegen zichzelf!
Ze praat tegen een koorddanser en een acrobaat.
Wie had dat gedacht…
Solita leeft in haar eigen kleine wereld vol circusspektakel en muziek!
Solita – een muzikale objecttheatervoorstelling zonder woorden
Concept, spel en muziek – Karen Claessens Artistieke coaching – Christian Gmünder Muzikale coaching en
arrangement – Bert Bernaerts Grafische vormgeving – Kim Vleugels Constructie decor – Anton Van Haver en
Senne Suls Kostuum – Hannah Chebaro Automata – Geert Hautekiet Foto’s – Antoinette Chaudron.
Max 60 lln, 5,5 euro per lln
Bibliotheek zaal Sestich, 30 min
>>> woordloos, visueel spel, acrobatie en poppenspel

Zippi - Froefroe
Ma 20/3 - 10u30 & 13u30

Een voorstelling voor jong en klein publiek.
Deze voorstelling is geïnspireerd op het bekroonde boek “Heb jij
misschien Olifant gezien.” van David Borrow.
Een jongen speelt verstoppertje, helemaal alleen.
Dat is niet zo handig want hij vindt zichzelf nooit terug.
Op een dag begint zijn verstopplaats te bibberen en te beven, te grommen en te leven, te groeien en
te … spreken! Zo ontmoet het jongetje een olifant die heel graag mee verstoppertje wil spelen.
Het jongetje begrijpt er niks van.
Olifanten kunnen zich niet verstoppen, ze zijn te groot, gewoon.
Maar vooroordelen kunnen zooooo fout zijn!
Wanneer zie je iemand echt staan? Hoe anders mogen vrienden zijn ?
Een filosofische vragen waarop deze kleutervoorstelling een hilarisch antwoord geeft.
Met: Fien Van Der Aa, Annelore Stubbe, Arne Leurentop, Naomi Celis (stage)
Techniek van Koen Vanhoecke
In een regie van Annelore Stubbe (assistentie Marc Maillard) en live muziek van de ganse cast
Poppen, props en decor door het FroeFroe atelier
Max 150 lln, 5,5 euro per lln,Theaterzaal
duur ntb
+++ omkadering filmpje met theatercodes
>>> filosofie, vriendschap, spelplezier

