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Het meisje met de gele jas 
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Vanaf 14 maart ’22                
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Op afspraak 
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2de en 3de kleuterklas      

AIAIAI 

De slak en de walvis 

Licht, Lichter, Liegt 
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Akke Akke Tuut 
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KUNSTPROJECTEN 

    

Biodiversiteitstoren 

Reikamkeizum 

Kunstproject 
Willebroe 

Lesmappen  3de graad lager 

1ste graad 
secundair 

27 

     

DynamoPROJECT  Op aanvraag Kleuter en lager 
onderwijs 

29 

Kunstkuur  Op aanvraag Basis en secundair 
onderwijs 
 

30 

PRAKTISCH    31 
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Fee 
4 Hoog 

Theater in de klas 

 
Een meisje komt de klas binnen. 
Ze lijkt op een panda.  
En even later op een appelboom.  
Maar neen!  
Ze doet maar alsof.  
Het is Fee!  
Fee houdt van mopjes en fopjes.  
Fee heeft een koffer.  
Die kreeg ze van de oma van de oma van haar oma.  
En dat is geen mopje. En ook geen fopje.  
In die koffer zit   
Een pinguïn, die houdt van suikerspin  
Een hondje, zo groot als een citroen  
En een schaap (maar dat valt meestal gewoon in slaap).  
Geloof je haar niet?  
Kijk dan maar zelf… 
 
Een voorstelling voor de allerkleinsten, op de dunne grens tussen waarheid en fantasie.  
 
Spel: Elena Peeters / Michele Even 
Tekst & regie: Margot De Ley 
Muziek: Margot De Ley 
Decor: Kris Van Oudenhove 
Kostuum: Dorien De Muynck 

 
Vanaf maandag 4 oktober 2021  (de dag en het uur wordt na reservatie verder afgesproken) 
Instapklasjes en 1ste kleuterklas 
Duur 40 minuten 

*Deze voorstelling komt naar het klasje. Er kan 1 klas deelnemen per voorstelling. Er kunnen drie 
klasjes per dag deelnemen. 
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Het meisje met de gele jas 

4 Hoog 
Theater in de klas 

 
Een meisje met een gele jas 
komt binnen in de klas. 
Ze komt van ver, heel ver, 
nog verder. 
  
Door zon en regen, wind en sneeuw. 
Helemaal tot hier 
tot hier in deze klas. 
Ze had iets in haar tas 
een heel speciaal cadeau 
speciaal voor deze klas. 
  
Een eerste ontmoeting met theater voor de allerkleinsten. Een echt verhaal over alles doen om te 
zijn waar je wil zijn. Een hele wereld in een jas met een meisje en een tas. Een klein stukje toneel om 
later naar het grote toneel te gaan  

 

 
Spel: Frederika Del Nero 
Regie: Jelle Marteel 
Coach: Frans Van der Aa 
Productieleiding: Celine Vanhoutte 
Educatief medewerkster: Elke Van den Audenaerde / Ann De Craene 

 
 
Vanaf maandag 14 maart 2022 (de dag en het uur wordt na reservatie verder afgesproken) 
Instapklasjes en 1ste kleuterklas 
Duur 40 minuten 

*Deze voorstelling komt naar het klasje. Er kan 1 klas deelnemen per voorstelling. Er kunnen drie 
klasjes per dag deelnemen. 
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TimTim 

Simone De Jonge 

Theater 

 
Timtim is een muzikale, beeldende, theatervoorstelling over twee timmermannen. Ze bouwen veel. 
Ze verbouwen vaak. Hun wereld is nooit af, het kan altijd beter, mooier, anders. Vindt Tim. Vindt 
Willie. 
 
Maar Tim kan niet ophouden met timmeren en Willie wil de huisraad beschermen. Hun huis zucht en 
steunt onder de verbouwingen en... begint mee te veranderen. Zo lopen droom en werkelijkheid 
steeds meer door elkaar in de wonderlijke wereld van Timtim. 
   
 
 
 
 
 
 
 
Spel: Toon Kuijpers en Niels Kuiters 
Decor: Erik Begemann 
Kostuum: Elian Smits 
Muziek: Niels Kuiters 
Regie & concept: Simone de Jong 

 
 
Dinsdag 1 februari 2022  om 13.30u 
1ste, 2de en 3de kleuterklas 
Gemeentelijke Schouwburg  

Maximum kinderen per voorstelling: 120  

Duur 50 minuten  
*Bij deze voorstelling worden klassen steeds in hun bubbel gezet. Elke klas krijgt een tijdslot om 
wachtrijen en vermenging van bubbels te voorkomen 
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Licht, Lichter, Liegt 

HetPaleis  
Theater 

 

“Ik weet een plekje waar nooit iemand naartoe gaat, omdat niemand weer dat het bestaat.”  

Een klein licht brandt in het donker. Wat zie je? Waar ben je? Een ander licht gaat aan. Het lijkt wel 
of je ergens anders bent. En als alle lichten doven? Is dan alles om je heen ook weg? Zo schijnt het 
toch … 

Post uit Hessdalen, het muziektheatergezelschap rond Ine Van Baelen en Stijn Grupping, combineert 
theater, muziek, video, beeldende kunst en circus performance. 

Ine en Stijn nemen de vertrouwde bus van hetpaleis grondig onder handen. Ze maken in dit rijdende 
theater een voorstelling over tastbaarheid en ongrijpbaarheid. Over hoe je de dingen anders bekijkt, 
wanneer je ze anders belicht. 

concept en uitwerking: Ine Van Baelen en Stijn Grupping  
muziek: Frederik Meulyzer en Lander Van den Noortgate 

 
 
. 
 
 
 
 
Vanaf  ……..(de dag en het uur wordt na reservatie verder afgesproken) 
2de en 3de kleuterklas & 1ste leerjaar 

Maximum kinderen per voorstelling: ca.25 of één klasje 

Duur 40 minuten 

*Deze bus komt naar de school. Er kan één klas deelnemen per voorstelling. Er kunnen vier 

voorstellingen per dag gespeeld worden 
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AIAIAI 

FroeFroe 

Theater 
Er was eens een bos met een Wolf, een Rat, een Haas, een Vogel en twee vrienden; Beer en Tijger. 
Beer en Tijger wonen  samen. 
Beertje doet het huishouden en Tijger haalt het eten. 
Een wortel, paddenstoel, aardbei of een ei bij Vogel en boterham met choko bij Rat. 
Op een dag ontmoet Tijger een fijn Biggetje. 
Biggetje en Tijgertje spelen samen de ganse dag door. 
Die avond is er alleen 1 ei in het huis van Beer en Tijger. 
Tja, Tijger moest spelen met biggetje dus; drukdrukdruk, geen tijd, geen wortel of paddestoel, geen 
aardbei, geen choko. 
's Anderendaags gaat Tijgertje eten zoeken en komt opnieuw Biggetje tegen. 
Ze spelen samen verstoppertje in het donker. 
Tijger vindt dat wel een beetje eng maar Biggetje vindt het keileuk. 
Hij heeft een nieuwe beste vriend gevonden, zijn Tijgertje. 
Die avond wacht Beer heel lang op Tijger. 
Maar Tijger komt niet thuis. 
Aiaiai... 

Op een dag ontmoet je iemand anders, spannender en interessanter. Het kan iedereen 
overkomen. 

Een speelse voorstelling geïnspireerd op het werk van Janosch 
Met spel van Gert Dupont, Annelore Stubbe of Lore Uyttendaele, Arne Leurentop of Joeri Cnapelinckx of 
Marianne Loots 
in een regie van Marc Maillard 
Techniekjes van Koen Vanhoecke 
Componist/klankwizzard is Arne Leurentop 
Poppen, kostuums, decor van de hand van Jan Maillard, Bruno Smeyers, Astrid Michaelis, Klaartje Vermeulen, 
Janneke Hertoghs. 

Vrijdag 19 november 2021 om 13u30  
3de kleuterklas 1ste en 2de graad L.O. 
Gemeentelijke Schouwburg  

Duur 60 minuten 

*Bij deze voorstelling worden klassen steeds in hun bubbel gezet. Elke klas krijgt een tijdslot om 
wachtrijen en vermenging van bubbels te voorkomen. 
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Akke Akke Tuut 

4Hoog 
theater 

 
De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien 
Nog nooit? 
Nog nooit. 
Ook niet in zijn dromen? 
In zijn dromen wel. 
Elke nacht. 
Elke nacht met zijn voeten in het water. 
Met zijn handen in het zand. 
Met zijn ogen in de zon. 
De opa van Lander heeft nog nooit de zee gezien. 
 
Zo’n slordige 30 jaar geleden begonnen 2 jonge honden een cabaret-duo genaamd Kommil Foo. 
Akke Akke Tuut was 1 van hun eerste voorstellingen. Mich en Raf Walschaerts regisseren, samen met 
Stef De Paepe een splinternieuwe versie van deze theaterklassieker. 
Thomas Van Caeneghem en Lander Severins spelen. 
Akke Akke Tuut wordt meer dan ooit onweerstaanbaar muzikaal cabaret voor kleuters! 
 
Regie en scenografie: Raf Walschaerts, Mich Walschaerts & Stef De Paepe 
Spel: Lander Severins en Thomas Van Caeneghem 
Muziek: Thomas Van Caengehem 
Kostuums: Dorine Demuynck 
Fotograaf: Michiel Devijver 
 
 

Dinsdag 24 mei 2022  om 13.30u  
2de en 3de kleuterklas 
Gemeentelijke schouwburg 

Duur 50 minuten  

*Deze voorstelling komt naar het klaslokaal. Er kunnen 2 klassen deelnemen per voorstelling. Er 

kunnen drie klasjes per dag deelnemen. 

 

https://www.michieldevijver.be/
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Zand 

Warmoes 
Theater 

 
Een zonnige dag op het strand. 
Wat doe je ? 
Zandkastelen bouwen of boekjes lezen? 
Wat als dat bouwen het lezen verstoort? 
Of stoort het lezen net het bouwen? 
Een beeldende voorstelling over bouwen en stukmaken. 
Over grenzen stellen en durven verleggen. 
Over alles denken te weten en toch verwonderd raken. 
  
Concept : Saartje Hendrickx 
Spel : Steven Luca Groenen & Saartje Hendrickx 
Livemuziek : Sien De Smet 
Productie : Warmoes 
Speelplek : Op school of op locatie 

 
 
 
Vanaf dinsdag 28 september 2021 (het uur wordt na reservatie verder afgesproken) 
1ste, 2de leerjaar 
In een zandbak op school 
Duur 60 minuten  

*Deze voorstelling komt naar de school. Op 1 dag kunnen negen klasjes ingepland worden. 
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Stretch 

Meurman & De Rudy 

Theater 

 

Liefde & vriendschap op een turnmat 

In STRETCH toveren twee mannen hun woonkamer om tot een turnmat, een vriendschap tot een 
evenwichtsoefening. Samen dromen ze van gouden medailles in de acrobatische gymnastiek. Al is de 
een te stijf en heeft de ander last van faalangst. Samen rekken, trekken en stretchen ze hun droom 
achterna. 
STRETCH is een choreografische slapstick voorstelling, een kleine anekdote over een koppel dat groot 
durft dromen, een verhaal binnen de lijnen van de turnmat over de liefde en al haar dagdagelijkse 
obstakels.  

 
Credits: 
Van en met Bas Van den Bogaert, Jeroen D'hoop & Ruth Bruyneel.  
Ontwerp en beeld Fran Van Gysegem, Sien Verstraeten.  

Trailer Carl Theunis.  
 

 

Dinsdag 22 maart 2022 om 10u00  
1ste graad L.O. 
Gemeentelijke Schouwburg  

Duur 60 minuten 

*Bij deze voorstelling worden klassen steeds in hun bubbel gezet. Elke klas krijgt een tijdslot om 
wachtrijen en vermenging van bubbels te voorkomen. 
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Mobi Mobi 

Collectief Fiat 

Theater 

 

Elk jaar trekt het gezin Van Dremmel erop uit met hun mobilhome. 
Elk jaar gaan ze naar dezelfde plek, 
spelen ze dezelfde spelletjes, 
gaan ze naar hetzelfde restaurant, 
dragen ze dezelfde kleren, 
maken ze dezelfde wandelingen, 
lezen ze dezelfde verhalen 
en maakt de papa dezelfde mopjes. 

Maar dit jaar hebben de kinderen er genoeg van. Ze nemen het heft in eigen handen. Dit jaar wordt 
een vakantie om écht nooit meer te vergeten. 

 

 

Concept: Anke Jochems en Tom Viaene 

Tekst en spel: Anke Jochems en Tom Viaene 

Coach: Titus De Voogdt 

Beeld: Wannes Cré 

Kostuums: Amber De Saeger 

 

Vanaf maandag 4 oktober 2021 (het uur wordt na reservatie verder afgesproken) 
3de 4de en 5de  leerjaar 
Op school 
Duur 60 minuten  

*Deze voorstelling komt naar de school. Per dag kunnen er 2 voorstellingen gespeeld worden. Aantal 

kinderen afhankelijk van de locatie. 
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Vuur/Toren 

hetpaleis & Laika/ Michai Geyzen 

Theater 
Enkele mensen houden een vuur brandend in een toren. Aan de rand van de woeste oceaan, in weer 
en wind, met gevaar voor eigen leven. Alleen maar om anderen veilig thuis te brengen. Maar wie 
loodst hen naar een veilige haven als ze oud of moe of ziek zijn? En wat als iedereen hen vergeten is? 
Hoe lang hou je het vuur brandend in de toren en in je hart? Vuur/toren gaat over de laatste 
vuurtorenwachters ter wereld. Ze verliezen de grond onder hun voeten als ze in de armen lopen van 
de enige die hen altijd bleef koesteren: de zee. 

Na Über-ich en De Passant maakt Michai Geyzen opnieuw een fantastische dansante en 
tragikomische voorstelling voor kinderen. (Er wordt gebruik gemaakt van een stroboscoop tijdens de 
voorstelling.) 

regie: Michai Geyzen 
spel: Ephraïm Cielen, Boris Van Severen, Robbert Vervloet 
dans: Youngwon Song 
muziek: Ephraïm Cielen 
spel (afwisselend met Ephraïm Cielen): Pieter-Jan De Wyngaert 
spel (afwisselend met Youngwon Song): Yoh Morishita 
spel (afwisselend met Robbert Vervloet): Elias Vandenbroucke 
choreografie: Youngwon Song 
dramaturgie: Mieke Versyp 
kostuum: Vick Verachtert 
lichtontwerp: Thomas Stevens 
scenografie: Peter De Bie 

Vrijdag 18 maart 2022 om 13u30  
2de graad L.O. 
Gemeentelijke Schouwburg  
Duur 60 minuten 

*Bij deze voorstelling worden klassen steeds in hun bubbel gezet. Elke klas krijgt een tijdslot om 
wachtrijen en vermenging van bubbels te voorkomen. 



                                                                                                                                                                               

    - 14-                                           

 

 

5 Kilo Pascal 

Bronks 

Theater 
 

Manu hoort alles. 
De vis van de bovenburen,  
de kleine wijzer van het Mickey Mouse horloge van de Joeri,  
de buurvrouw die haar nagels lakt,  
zelfs de prik in de colafles… 

Manu en Wim, twee broers. De ene is overgevoelig, de andere is doof. De ene verzamelt, de andere 
drumt. De ene probeert uit alle macht niets te horen, de andere probeert uit alle macht iets te 
horen.   

Na een uit de hand gelopen ruzie vlucht Wim weg. Iedereen maakt zich zorgen. 
Dagen gaan voorbij zonder een teken van leven. Een zoekactie, speurhonden, helikopters… niets 
levert iets op. Alleen Manu, zijn overgevoelige broer, zou hem kunnen opsporen en terugvinden. 
Waagt Manu de stap naar buiten en trotseert hij er alle geluiden? Of loopt de queeste die hem naar 
zijn broer moet leiden fataal af?  

TEKST EN SPEL Dries Notelteirs 

COACHING Joris Van den Brande 

DRAMATURGIE Liesbeth De Clercq 

SCENOGRAFIE Philippe Van de Velde (Studio Orka) 

KOSTUUM Lore Renson 

Woensdag 23 maart 2022 om 10.00u  
Vanaf 3de leerjaar L.O. 
Gemeentelijke Schouwburg  
Duur 60 minuten 

*Bij deze voorstelling worden klassen steeds in hun bubbel gezet. Elke klas krijgt een tijdslot om 

wachtrijen en vermenging van bubbels te voorkomen. 
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Anansi 

De Maan 
Theater 

 
 

Iedereen kent de sluwe streken van Reinaert De Vos, maar wie kent die van Anansi, de mythische 
spin uit de Ghanese volksverhalen? 

Hij is zowel schelm als egoïst die er geen probleem mee heeft om zijn vrouw of een van zijn kinderen 
te beduvelen. Zolang hij er zelf maar voordeel bij heeft. “Eerst het vreten en dan de moraal”, lijkt 
hem wel op het lijf geschreven. Al kan dat wel eens anders uitpakken dan hij dacht... 

 Jeroen Theunissen - bekend van de romans “De omwegen” (shortlist Libris Prijs 2014) en “Jouw 
huid” en van Compagnie Cecilia - en Gorges Ocloo bewerken verhalen uit de Anansi-cyclus tot een 
vertelling vol humor, reflectie en inzicht over ons maatschappelijk functioneren. In de beste traditie 
van storytelling. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Maandag 25 april 2022 om 10.00u 
2de  en 3de graad L.O. 
Gemeentelijke Schouwburg  

Duur 60 minuten  
*Bij deze voorstelling worden klassen steeds in hun bubbel gezet. Elke klas krijgt een tijdslot om 
wachtrijen en vermenging van bubbels te voorkomen. 
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De Binnenkamer van Binta 

Laika 

Theater 

 
Binta is een stoer en vindingrijk meisje van 9 jaar. Het is bezoekuur in het kindertehuis waar ze 
verblijft. Vol ongeduld kijkt ze uit naar de komst van haar mama. Terwijl ze wacht, neemt ze je mee in 
haar geheime binnenkamer, in het gezelschap van vriendje Yoeri. 

Onder de vleugels van Laika maakt de jonge theatermaakster Aminata Demba De binnenkamer van 
Binta. Inspiratie putte ze uit gesprekken met kinderen en volwassenen die tijdelijk of langdurig van 
hun ouders zijn gescheiden, en met deskundigen die instaan voor de opvang in kindertehuizen. 
Hanneke Paauwe ging met dit materiaal aan de slag en schreef een bitterzoete vertelling over hoe 
het voelt om niet thuis te kunnen wonen en je ouders te moeten missen. Samen met muzikant Sam 
Gysel en in regie van Jo Roets speelt Aminata een zintuiglijk verhaal over de veerkracht van kinderen 
in deze complexe wereld. Verwacht je aan een wervelende vertelling gekruid met humor, muziek en 
zoete geuren. Decorontwerpers Studio Kuurjeus ontwierpen een zintuiglijk kabinet waarin je je na de 
voorstelling kan verdiepen in het wel en wee dat kinderen en ouders met elkaar delen. 

 

 

 

Dinsdag 7 december 2021 om 10.00u 
3de graad L.O. 
Gemeentelijke Schouwburg  

Duur 60 minuten  
*Bij deze voorstelling worden klassen steeds in hun bubbel gezet. Elke klas krijgt een tijdslot om 
wachtrijen en vermenging van bubbels te voorkomen. 
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Schaap 

Laika 
Theater 

 

De twaalfjarige Ayoub moet voor het Schapenfeest zijn vader helpen bij het slachten van een schaap. 
Maar Ayoub heeft een hekel aan schapenvlees én aan zijn vader. Liever verslaat hij als een held 
zonder vrees de Misbaksels die hem belagen. Of scoort hij als profvoetballer het ene doelpunt na het 
andere. Want dat is waar hij van droomt. De spanningen tussen vader en zoon en binnen het 
Marokkaanse gezin lopen hoog op als de verschillende pogingen om het schaap te slachten op niets 
uitdraaien… 

Het Schaap is een lichtvoetige en muzikale voorstelling waarin één actrice en twee acteurs in de huid 
kruipen van Ayoub en een rits andere personages. Naar de roman Het schapenfeest van Fikry El 
Azzouzi. 

 

 
 
 
 
Donderdag 12 mei 2022 om 10.00u 
3de graad L.O. 
Gemeentelijke Schouwburg  

Duur 60 minuten  
*Bij deze voorstelling worden klassen steeds in hun bubbel gezet. Elke klas krijgt een tijdslot om 
wachtrijen en vermenging van bubbels te voorkomen. 
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Film 
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De slak en de walvis 

Een slak wil de wereld ontdekken. Samen met de walvis wordt het een spannende reis langs ijzige 
bergen, gloeiende vulkanen en tropische eilanden. Dan gaat het vreselijk mis ... ze spoelen aan op 
een strand en die enorme walvis is niet meer in beweging te krijgen. Maar ook wie klein is, kan een 
held zijn!  

Samen met De slak en de walvis worden nog drie leuke kortfilms vertoond. Zet je schrap voor de 
ontmoeting met een schele kameleon, een sjofele kiwi, een verkleumd hondje en een overmoedig 
lammetje. Alle films zijn Nederlands gesproken of zonder dialogen en kunnen dus een heel jong 
publiek charmeren. 

 

 

 

 

 

Woensdag 24 november 2021 om 10.00u  
2de en 3de  kleuterklas 
Gemeentelijke schouwburg 
Duur 40 minuten  

*Kan in de school georganiseerd worden indien de coronamaatregelen het niet toelaten om naar de 

schouwburg te komen. 
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Sinterklaas en de wakkere nachten 

Eindelijk! Na een lang jaar wachten mogen Sinterklaas en Zwarte Piet weer de daken op. Ze snuiven 

de heerlijke nachtgeur op maar… schrikken dan enorm. De stilte van de nacht wordt plots verstoord 

door rare geluiden: belgerinkel, knallende ballonnen en zelfs keihard getrompetter! Ook Juf Eline 

heeft vreselijk geslapen. Onderweg naar haar klasje hoort ze een boze meneer foeteren op 

Sinterklaas en Zwarte Piet: zij hebben iedereen wakker gehouden met hun nachtelijke herrie! Juf 

Eline wandelt snel door en passeert De Nachtkoningin, de slaapwinkel waar Milan werkt, de jongen 

op wie ze een oogje heeft. 

 

 

 

 

 

Woensdag  1 december 2021 om 10.00u 
1ste graad L.O. 
Gemeentelijke Schouwburg  

Duur 1uur 40 minuten 

*Deze film kan in de school georganiseerd worden indien de coronamaatregelen het niet toelaten 

om naar de schouwburg te komen. 
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Solan en Ludwig: reis naar de maan 
50 jaar geleden zette de mens voor het eerst voet op de maan. Maar wat Solan & Ludwig doen, is 
minstens even straf: met de raket van hun vriend en uitvinder Reodor vertrekken ze op ruimtemissie! 
Maar met geheime passagiers en misdadige plannen aan boord wordt het lef van onze helden zwaar 
op de proef gesteld. 

De derde film over Solan & Ludwig is een hilarisch avontuur vol dolle plottwists en koddige 
personages. Nostalgische animatie, maar heel actueel in z’n pittige commentaren en doldwaze 
humor, en daarom uiterst geschikt voor jong en oud. Met de stemmen van Martine Tanghe en Freek 
Braeckman. 

 

 

 

 
 
 
Maandag 11 april 2022 om 10.00u 
1ste  graad L.O. 
Gemeentelijke Schouwburg  

Duur 1uur 30 minuten 

*Deze film kan in de school georganiseerd worden indien de coronamaatregelen het niet toelaten 

om naar de schouwburg te komen. 
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Calamity 

In 1863 trekt de 12-jarige Martha Jane met haar familie over de prairie naar het westen van Amerika, 
op zoek naar een beter leven. Ze moet voor haar broertje en zusje zorgen en de huifkar besturen. 
Wanneer Martha Jane ten onrechte van diefstal wordt beschuldigd, vlucht ze weg. Het begin van een 
groot avontuur, waarin ze haar grenzeloze girl power bewijst! 

De indrukwekkende openingsfilm van het JEF festival 2021 vertelt het levensverhaal van de 
legendarische Calamity Jane, een eigenzinnige held in een wereld vol stoere cowboys. Een 
schitterend geanimeerd epos van de makers van Reis naar het noorden en prijswinnaar op Cinekid 

2020. 

 

 
 
 
 
Dinsdag 23 november 2021 om 10.00u 
2de graad L.O. 
Gemeentelijke Schouwburg  

Duur 1uur 30 minuten 

*Deze film kan in de school georganiseerd worden indien de coronamaatregelen het niet toelaten 

om naar de schouwburg te komen. 

 

 

https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/reis-naar-het-noorden
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Rosie en Mousa 

Rosie verhuist met haar moeder naar een appartement aan de andere kant van Brussel. Ze leert er 
een heleboel mensen kennen: de gekke meneer Tak, de excentrieke mevrouw Hemelrijk en vooral 
Moussa, die in het appartement boven haar woont. Hij neemt Rosie op sleeptouw door de hele 
buurt. Ze klauteren zelfs helemaal tot op het dak van het appartementsgebouw. En ze gaan samen 
op zoek naar Rosie’s papa, die al een tijdje niet meer thuis kwam... 

Rosie & Moussa is een familiefilm van Dorothée Van Den Berghe (Meisje, My queen Karo), gebaseerd 
op de kinderboeken van Michael De Cock en Judith Vanistendael. Samen met Rosie en Moussa 
ontdekken we de grootstad als een plek om eindeloos veel avonturen te beleven. Je kan er spelen, 
dromen en op-en-top kind zijn. Deze film uit eigen land krijgt dankzij de hedendaagse thematiek en 
de ijzersterke cast (met o.a. Ruth Beeckmans en Titus De Voogdt) ook internationale allure. 

 

 

 

Donderdag  14 april 2022 om 10.00u  
2de  graad L.O. 
Gemeentelijke Schouwburg  

Duur 1uur 30 minuten   

*Deze film kan in de school georganiseerd worden indien de coronamaatregelen het niet toelaten 

om naar de schouwburg te komen. 
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Mijn vader is een saucisse 

Zoe is beste maatjes met haar vader. Wanneer papa besluit om zijn baan als bankier op te geven en 
acteur te worden, zit het er thuis bovenarms op. Enkel Zoë blijft geloven in papa’s droom. Misschien 
kan hij echt een groot acteur worden, en kan zij hem daarbij helpen, al blijft zijn rol voorlopig beperkt 
tot het rondlopen in een idioot kostuum. 

Deze gevoelige Belgische komedie is een rasechte vader-dochter-buddy film. Regisseur Anouk 
Fortunier (Drôle d’oiseau) vindt met de hulp van een stel geweldige acteurs (o.a. Johan Heldenbergh 
en Hilde De Baerdemaeker) precies de juiste toon, vol humor en begrip. Alweer werd in eigen land een 
toptitel voor het jonge publiek gedraaid. 

 
 
 
 
Donderdag 25 november 2021 om 10.00u  
3de graad L.O. 
Gemeentelijke Schouwburg  

Duur 1 uur 30 minuten  

*Deze film kan in de school georganiseerd worden indien de coronamaatregelen het niet toelaten 

om naar de schouwburg te komen. 

 

 

 

https://professionals.jeugdfilm.be/nl/film/drole-doiseau
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The Kid 

Precies 100 jaar geleden kwam een koddige man met grote schoenen en bolhoed het 
bioscoopscherm opgewaggeld. Charlie Chaplin werd een van de grootste filmartiesten aller tijden. 
In The Kid maakte het publiek voor het eerst kennis met “de zwerver” die zich ontfermt over een 
achtergelaten baby. Vijf jaar lang leven ze  samen in honger en armoede. Tot de moeder, die intussen 
een echte ster is geworden, op zoek gaat naar haar kind. 

Een van de grootste klassiekers uit de geschiedenis van de (stille) film, wordt aangeboden aan het 
jonge publiek, dat zich nog altijd laat charmeren door de uitzonderlijke komische timing van Charlie 
Chaplin, een van de grootste filmartiesten aller tijden. 

 

 

Donderdag 21 april 2022 om 10.00u  
3de graad L.O. 
Gemeentelijke Schouwburg  

Duur 1 uur  

*Deze film kan in de school georganiseerd worden indien de coronamaatregelen het niet toelaten 

om naar de schouwburg te komen. 
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Kunstprojecten   
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LESPAKKET BIODIVERSITEITSTOREN 

3de graad LO  & 1ste graad SO 

Sinds september 2015 staat in de buurt  van het wijkcomposteerpark Willebroek-Zuid een  

“Biodiversiteitstoren”.  Deze toren is een kunstwerk dat op een projectmatige wijze tot stand is 

gekomen vanuit een unieke samenwerking tussen De Compostmeesters van Willebroek, kunstenaar 

Angelo Vermeulen, architect Kris Mys en Cultureel Centrum De Ster.   Het concept waarop de toren is 

gebaseerd en de artistieke context waarbinnen hij tot stand is gekomen zijn vandaag maatschappelijk 

zeer relevant.   

 

Om deze reden maar ook omdat er talrijke aanknopingspunten zijn  met verschillende 

onderwijsvakken van het basisonderwijs (o.a. biodiversiteit, ecologie, milieu, kunst, architectuur, 

participatie, democratie…) ontwikkelde CC De Ster voor de basisscholen van Willebroek een lespakket 

rond de Biodiversiteitstoren.   

 

Het  is  bedoeld voor leerlingen van de derde graad van het Lager Onderwijs maar ook leerlingen van 

het Secundair Onderwijs kunnen er zeker mee aan de slag.  CC De Ster en de gemeente Willebroek 

hebben dit lespakket gratis ter beschikking gesteld aan de Willebroekse scholen. 

 

Het gebruik van dit lespakket wordt best voorafgegaan door een klassikaal bezoek aan de toren.  

Wanneer jongeren zich fysiek rond dit levend kunstwerk scharen en tegelijkertijd  de mogelijkheid 

krijgen om kennis te maken met de Compostmeesters wordt de Biodiversiteitstoren een 

ontmoetingsplek en wordt een van de doelstellingen van het kunstwerk, het samenbrengen van 

mensen, gerealiseerd.  Er wordt een band gecreëerd  tussen het kunstwerk, de Compostmeesters en 

de jongeren uit het basisonderwijs.   

 

De cultuurdienst hoopt dat de Biodiversiteitstoren een vast onderdeel kan worden in het curriculum 

van het basisonderwijs in Willebroek. Een bezoek aan de toren kan best gecombineerd worden met 

een bezoek aan het Composteerpark Willebroek-Zuid. 
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Praktisch  

Voor een bezoek aan de toren en informatie over het lespakket contacteer CC De Ster, 

cultuur@willebroek.be of 03 866 92 00 

Voor een rondleiding in het Composteerpark contacteer: Lesly Coorens:   lesly.coorens@telenet.be 

Bezoek aan de toren en rondleiding in het composteerpark zijn gratis , scholen van buiten Willebroek 

kunnen het lespakket aankopen tegen de prijs van 100 € 

Meer info over Willebroe : www.willebroekunst.be  

  

mailto:cultuur@willebroek.be
mailto:lesly.coorens@telenet.be
http://www.willebroekunst.be/
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DynamoPROJECT 

Schakel een regisseur in om je te ondersteunen bij een toneelstuk. Laat je helpen door 
een choreograaf bij LO.  En waarom geen (geluids)kunstenaar bij STEM, poëzie bij wiskunde, 
een fotografe om erfgoed in beeld te brengen of een auteur en illustrator bij een project rond 
leesplezier?  

Dat kan! Met dynamoPROJECT kan je maximum 2000 euro krijgen voor een creatief schoolproject. 

 Klik hier voor meer info 

Waaraan moet een dynamoPROJECT voldoen? 

Basisvoorwaarden: 

 Leerlingen en leerkrachten doorlopen samen met minimum één externe culturele 
partner een samenhangend en creatief traject dat stap voor stap wordt opgebouwd en de tijd 
krijgt om uitgediept te worden. De leerkracht professionaliseert zich hierdoor en kan deze 
vaardigheden in de lessen integreren. 

 Het traject dat de externe partner aflegt met de leerlingen en leerkrachten samen 
duurt meerdere dagen. 

 Je project loopt tijdens de lesuren en is gekoppeld aan de lessen. Activiteiten die plaatsvinden 
tijdens de middag of na de schooluren komen niet in aanmerking. 

 Maak het op maat van je doelgroep. Laat je inspireren, maar kopieer niet letterlijk een ander 
project. Bouw je verder op een voorgaand project? Onderbouw dan de evolutie of verandering 
in je nieuwe projectaanvraag. 

 Voor een project tussen 1 september en 31 januari dien je een aanvraag in voor 15 mei van 
het voorgaande schooljaar. 

 Voor een project tussen 1 februari en 30 juni dien je een aanvraag in voor 15 november van 
hetzelfde schooljaar. 

 Dien het volledige aanvraagformulier in op Cultuurkuur. 
 Lees het volledige reglement met de inhoudelijke en financiële voorwaarden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cultuurkuur.be/subsidies/dynamo-project
http://www.cultuurkuur.be/faq/wat-een-externe-partner
http://www.cultuurkuur.be/faq/wat-een-externe-partner
http://www.cultuurkuur.be/sites/default/files/reglementdynamoproject.pdf
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Kunstkuur 

Kunstkuur stimuleert de samenwerking tussen een school uit het basis-, secundair of hoger 
onderwijs én een nabijgelegen academie. 

Gedurende drie schooljaren delen leerkrachten uit het deeltijds kunstonderwijs de klasvloer met 
leerkrachten uit  een school of instelling van het hoger onderwijs. Zo brengt hij zijn expertise binnen 
in de klas. De kunstleraar wordt zelf ook meer bekwaam in het omgaan met een diverse klasgroep en 
verfijnt zijn didactisch handelen. Eventueel kan een derde cultuureducatieve partner ook betrokken 
worden. Alle partijen werken een samenwerking uit op maat van de school. Met ondersteuning 
onder de vorm van extra uren voor het DKO en werkingsmiddelen helpt Kunstkuur je school in haar 
aanpak van de muzische domeinen en biedt het de mogelijkheid om kunst-en cultuuronderwijs in alle 
vakken te integreren. 

Klik hier voor meer info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cultuurkuur.be/subsidies/kunstkuur
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PRAKTISCH 

Alle podium- en filmvoorstellingen vinden plaats in de  Gemeentelijke Schouwburg,  
A. Van Landeghemstraat 101, 2830 Willebroek tenzij het een locatieproject is. 
 
Voor elke voorstelling, voor elk project dient men, wegens een beperkt aantal plaatsen, vooraf  te 
reserveren. Daarvoor kan je terecht bij  
Cultureel Centrum De Ster  
Pastorijstraat 1   
2830 Willebroek  
T 03 866 92 00  
e-mail  cultuur@willebroek.be  
web  http://ccdester.willebroek.be 
 
 

TOEGANGSPRIJZEN 

Podium | 6 € / 5 € per kind / jongere  (*) 

Film | 4 € / 3 € per kind /jongere (*) 

 

(*) reductie geldig voor scholen Groot-Willebroek 
 
 
 

LESMAPPEN & INFO 
Van verschillende voorstellingen zijn er lesmappen beschikbaar.  Deze worden je na reservatie 

toegestuurd.  De lesmappen  zijn eveneens beschikbaar op de website van CC De Ster. Tevens vind je 

hier info of leuke fragmenten van de verschillende voorstellingen. 

 
 
 

VERVOER 

DynamoOPWEG 

Wat is dynamoOPWEG? 

 Gratis met bus of tram van De Lijn via hun bestaande dienstregeling naar culturele 
bestemmingen en terug. 

 Het aanbod geldt niet voor verplaatsingen met de belbus.  
 Het op- en afstappen gebeurt op de normale halteplaatsen van De Lijn.  
 Vermeld in het aanvraagformulier het juiste ritnummer + vertrekuur van bus of tram. 

Gebruik de routeplanner van De Lijn.  
 Maximum 30 personen (begeleiders inclusief) per rit.  
 Doe je aanvraag enkele werkdagen voor je vertrek.   
 Aanvragen kan gedurende het hele schooljaar, zo vaak je wil.  
 Enkel tijdens de daluren. 

 
Klik hier voor meer info 
 
 
 
 

mailto:%20cultuur@willebroek.b
http://ccdester.willebroek.be/
http://ccdester.willebroek.be/
https://www.delijn.be/nl/routeplanner/
https://www.cultuurkuur.be/subsidies/dynamo-op-weg

