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Beste directie en leerkracht,

Cc Strombeek en GC de Zandloper hebben de voorbije maanden de deuren weer open 
gezwaaid en staan te trappelen om ook volgend schooljaar jullie en de leerlingen 
te ontvangen met betoverende, hilarische of ontroerende voorstellingen en 
filmvertoningen. Daarenboven stellen we ook nog een creatief aanbod op school voor.

Elk kind, hoe jong ook, heeft recht op kunst en cultuur. Peuters en kleuters zijn net 
als oudere kinderen en jongeren in staat om plezier te beleven aan kunst en cultuur. 
Het verrijkt de leefomgeving van (jonge) kinderen, zorgt voor verbondenheid, vormt 
een drijvende kracht voor hun ontwikkeling en draagt bij aan hun welbevinden en 
betrokkenheid.

Met een nieuw gezamenlijk cultuuraanbod van Tweetakt, de jarenlange samenwerking 
van Cc Strombeek & GC de Zandloper, willen we de verbeeldingskracht van kinderen 
blijven prikkelen. We willen met een positieve blik vooruit kijken en kinderen stimuleren 
om hun eigen toekomst vorm te geven. We willen ook jullie, leerkrachten, tools aanbieden 
om hen daarbij te helpen.

We hopen je met dit aanbod voor het schooljaar 2022-2023 aangenaam te verrassen: 

∙ NIEUW   pARTkoer - kunsttrajecten opgebouwd uit vier kunsteducatieve elementen: 
een podiumvoorstelling, een workshop op school, een Doe-Denk-Ding en een 
kunstkoffer. Voor elke graad van het lager onderwijs staat een muzische discipline 
centraal die doorheen het volledige schooljaar door de leerlingen zal beleefd kunnen 
worden. In het schooljaar 2022-2023 nemen we de disciplines dans, theater en 
STEAM op.

∙ podiumvoorstellingen in Cc Strombeek en GC de Zandloper 
∙ kwalitatieve filmvertoningen, waarbij elke leeftijdsgroep keuze heeft uit minstens 

twee filmtitels op maat
∙ aanbod rond hedendaagse beeldende kunst: speelse (inter)actieve expoworkshops in 

en rond de expo in Cc Strombeek. Voor de lagere school zijn er opnieuw de vertrouwde 
beeldende workshops DE MAKERS rond architectuur en cyanotypie op school.

De algemene praktische informatie over inschrijvingen, afwezigheden, 
annuleringsvoorwaarden en facturatie kan je achteraan in deze brochure terugvinden.  



3

Inschrijven kan vanaf woensdag 1 juni voor scholen uit Grimbergen en Wemmel en vanaf 
woensdag 8 juni voor scholen buiten Grimbergen en Wemmel en dit op de websites van 
beide cultuurhuizen:

www.ccstrombeek.be/scholen
www.dezandloper.be/scholen

Ga naar de activiteit waarvoor je wil inschrijven en vul het bijbehorende 
inschrijvingsformulier in. De knop ‘inschrijven’ én het inschrijvingsformulier zullen 
zichtbaar zijn vanaf 1 juni om 8u.

Op diezelfde activiteitenpagina’s kan je tevens trailers en/of teasers van de (film-)
voorstellingen bekijken, wat we warm aanbevelen. De QR codes in deze brochure geven 
de mogelijkheid om dit interessant beeldmateriaal bij een voorstelling meteen op jouw 
smartphone te bekijken.

We staan met alle plezier ter beschikking om jullie telefonisch of via een videochat meer 
uitleg te geven over dit scholenaanbod. Aarzel niet om ons hierover te contacteren!
Cc Strombeek: evi.van.humbeeck@ccstrombeek.be of 02 263 03 48
GC de Zandloper: eef.vermaelen@derand.be of 02 460 73 24

We hopen ook volgend schooljaar met z’n allen samen te genieten van theater, film 
en andere creatieve activiteiten en verder te werken aan het cultureel bewustzijn van 
kinderen in deze steeds veranderende maatschappij.

Warme groeten,
Evi en Eef
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Programma voor kleuters

PODIUM
voorstelling

Drrraai l tout petit
1e, 2e en 3e kleuterklas
Cirkels draaien. Zwieren. Zwaaien. Rond en rond. Het gaat maar door. 

maandag 10 oktober (13u30) en 
dinsdag 11 oktober 2022, (10u30 en) 
13u30 | Cc Strombeek

dans l visueel theater l scène-sur-scène
max. 90 leerlingen
duur: 35 minuten voorstelling + 15 
minuten interactief parcours 
tickets: € 5

Choreografie: Lies Cuyvers en Ciska 
Vanhoyland | Dans: Ilke Teerlinck, Lies 
Cuyvers en Ciska Vanhoyland | Muziek: Koen 
Brouwers | Scenografie Erki De Vries
www.toutpetit.be

In DRRRAAI gaat alles aan 
het draaien. Dansers draaien 
om hun as, en in de ruimte. 
Het decor bestaat uit cirkels 
en draaiende sculpturen. De 
muziek kolkt door de ruimte. 
Dans, muziek en geluid nemen 
het publiek mee in een virtuoos 
spel van draaiende patronen. 
De kleuters nemen plaats in de 
installatie op het podium, en 
krijgen zo een actieve rol in het 
verhaal.

DRRRAAI is een woordeloze 
dansvoorstelling over circulaire 
bewegingen. Aan het einde van 
de voorstelling mag het publiek 
meebouwen aan een nieuwe 
draaiende installatie met en 
rond cirkels.

tout petit is het dansgezelschap 
van Ciska Vanhoyland en Lies 
Cuyvers. Samen creëerden ze 
nog vier straffe voorstellingen 
voor jong publiek: Luid, Licht!, 

Schots en scheef en Kom mee, 
Leon!. Daarmee toert het 
gezelschap internationaal.  
De voorstellingen Kom 
mee, Leon! en Licht! kon 
je al bewonderen in onze 
schoolprogrammatie van de 

voorbije jaren.

© Kurt Van der Elst

trailer: scan QR-code



5

voorstelling

Capricciosa l Cie Paprika
1e, 2e en 3e kleuterklas
Een woordeloze voorstelling waarin niets is wat het lijkt, of niets lijkt wat het is!

dinsdag 18 oktober 2022 om 
13u30 | GC de Zandloper

muziek l theater l beeld
max. 140  leerlingen
duur: 35 minuten
tickets: € 5

beeldconcept: Yo Bisschops | spel 
& muziek: Griet De Geyter – Katrien 
Vercauter | met muziek van: 
Alessandro Scarlatti – Francesco 
Durante – Giulio Caccini – Antonio 
Caldara – Giovanni Legrenzi e.a.
https://compagniepaprika.wixsite.
com/nachtzacht

[kaprit’tsjo:za] =       

1. grillig, wispelturig, 
veranderlijk, zonderling, 
vreemd

2. Italiaanse pizza met 
mozzarella, gekookte ham, 
champignon, artisjok en 
tomaat, soms ook met 
olijven, basilicum en ei

Mmmm, pizza… Heerlijk toch!
Maar vooraleer je pizza op 
je bord belandt, leggen de 
ingrediënten een lange weg af. 
De weg van zaadje tot bloem 
tot bodem, de weg van koe tot 
mozzarella, de weg van pitje 
tot olijf…

In Capricciosa brengt 
Compagnie Paprika deze lange 
weg tot leven. Op het podium 
staan tafeltjes waarop diverse 
scènes worden opgebouwd 
met rommel, afval en 
wegwerpmateriaal. Door instant 
camerawerk en rechtstreekse 
projecties worden deze scènes 
in beeld gebracht en verandert 
de rommel in een afgewerkt 
verhaal.
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voorstelling

Sneeuw! l Sprookjes Enzo
Onthaalklas, 1e en 2e kleuterklas
een witte wintervoorstelling voor de allerkleinsten

dinsdag 29 november 2022, 
(10u30 en) 13u30
GC de Zandloper

visueel theater l scène-sur-scène
max. 120 leerlingen
duur: 45 minuten
tickets: € 5

Sneeuw! is een fabelachtige 
interactieve peutervoorstelling.
Met weinig woorden en sterke 
beelden vol muziek en kleuren 
ademt de voorstelling de sfeer 
van het Hoge Noorden, stil en 
sprookjesachtig.

Zet gauw je muts op, trek je 
sjaal en wanten aan en kom er 
lekker bij, dan gaan we samen 
op avontuur!

Spel: Stijn Van de Wiel & danseres 
Concept & scenografie: Marcello & 
Pietro Chiarenza | Regie & licht: 
Pietro Chiarenza | Muziek: Carlo 
Cialdo Capelli | Grafisch ontwerp & 
kostuums: Margot de Group
www.sprookjes.be

© Rudi Schuerewegen
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voorstelling

Mevrouw De Poes l Horen, zien en voelen
2e en 3e kleuterklas
Mindfulness voor kleuters

dinsdag 28 maart 2023,  
(10u30 en) 13u30  
GC de Zandloper
maandag 24 april, (10u30 en 
13u30) en dinsdag 25 april 2023, 
10u30 en 13u30 | Cc Strombeek

muziek l scène-sur-scène
max. 80 leerlingen
duur: 40 minuten
tickets: € 5

Mevrouw de Poes, zang en autoharp: 
Marie-Anne Coppens | Sitar, handpan, 
mondharp, gitaar: Nicolas Mortelmans 
Indische tanpura, zang: Greet Meert, 
Joannasound | Regie: Walter Janssens

Mevrouw de Poes (gekend als 
het vriendinnetje van Kapitein 
Winokio) oefent voor haar 
grote poezentoets. Om alles 
goed onder de knie te krijgen, 
gaat ze te rade bij juf Zen-
meermin. Ze stappen in een 
wonderlijke wereld: er klinken 
engelengeluiden en er straalt 
prachtig licht. Samen met de 
kinderen ontdekt ze hoeveel 
deugd bijzondere klanken, 
geuren en kleuren doen. Alle 
zintuigen worden aangesproken.

Met praktische oefeningen in 
een jasje van verbeelding leert 
Mevrouw de Poes hoe je in een 
paar tellen rustig kan worden. 
Ze geeft ademhalingsoefeningen 
op kindermaat en zingt 
samen met de Kampioenen 
betoverende liedjes. Alles 
in eenvoud en schoonheid 
zodat meedoen en meezingen 
makkelijk is.
Samen baden én spelen in 
magische rustgevende klanken.
Mindfulness op kindermaat...? 
Inderdaad!
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voorstelling

De Tuin l Sprookjes enzo - Pietro Chiarenza
peuterklas, 1e en 2e kleuterklas
Een magische interactieve voorstelling voor peuters en jonge kleuters

donderdag 1 juni, (10u30u en 
13u30) en vrijdag 2 juni 2023, 
10u30 en 13u30 | Cc Strombeek

visueel en interactief theater l 
scène-sur-scène
max. 120 leerlingen
duur: 45 minuten
tickets: € 5

Spel: Stijn Van de Wiel & danseres 
Concept: Marcello Chiarenza & 
Patrick Lynch | Regie & licht: Pietro 
Chiarenza | Scenografie: Marcello 
& Pietro Chiarenza | Muziek: Carlo 
Cialdo Capelli
www.sprookjes.be

Welkom! Ga binnen in De tuin. 
Neem een ster als kussen, laat 
de vlinders vliegen en kijk hoe 
vissen zwemmen in de lucht. 
En dan zijn er nog de wolken 
in de vorm van een spiegel, de 
magische eieren… 
Vertel mee het verhaal van een 
tuin in al zijn seizoenen. 

De tuin is één groot spel: 
kinderen en leerkrachten 
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. 

© Rudi Schuerewegen
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film

Meneer Papier
1e en 2e kleuterklas

dinsdag 24 januari 2023, 
9.30u (en 13u30)
Cc Strombeek

max. 200 leerlingen
duur: 40 minuten 
tickets: € 4

een animatiefilm van Ben Tesseur, 
Steven De Beul l 2021, België, 
Duitsland en Nederland
thema’s: Gezin en familie, Identiteit 
(ik en de wereld), Sprookjes en 
fantasie
Genre(s): Animatie, TV-serie, 
Boekverfilming

Meneer Papier heeft alles wat hij nodig heeft: een poes en een 
schaar. Hij knipt zijn eigen wereld. Zo knipt hij een fles water tegen 
de dorst, een appel tegen de honger, vleugels om mee te vliegen of 
een hond om mee te wandelen. Maar… sommige voorwerpen die hij 
uitknipt, krijgen hun eigen willetje.
Deze guitige en vindingrijke stop-motion filmpjes naar de boeken 
van Elvis Peeters en Gerda Dendooven zijn een pure ode aan de 
verbeelding.

FILM

trailer: scan QR-code
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film

Mironins
1e en 2e kleuterklas

donderdag 23 maart 2023, 
(10u en) 13u30
GC de Zandloper

max. 200 leerlingen
duur: 50 minuten
tickets: € 4

een film van Celia Rico Clavellino, 
2021, Spanje, zonder dialoog 
thema’s: identiteit (ik en de wereld), 
sprookjes en fantasie, sport, muziek 
en zelfexpressie

In deze avontuurlijke animatiecompilatie zijn drie verfdruppels - een 
gele, een rode en een blauwe - ontsnapt uit een van de schilderijen 
van de Spaanse kunstenaar Joan Miró. Elke avond, als het museum 
sluit, gaan ze op onderzoek in de verschillende kunstwerken. Ze 
komen oog in oog te staan met enkele onvergetelijke figuren en 
moeten onverwachte obstakels en problemen overwinnen. Blu is een 
gevoelig warhoofd, Low is een soms chagrijnige slimmerik en Ro is 
onbevreesd en sterk! Hun geschifte avonturen in de kleurrijke wereld 
van kunst en verbeelding werken heel inspirerend op jonge kinderen.

trailer: scan QR-code
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film

Kabam!
2e en 3e kleuterklas

dinsdag 22 november 2022, 
9u30 (en 13u30)
Cc Strombeek
dinsdag 14 februari 2023,  
(10u en) 13u30 
GC de Zandloper

max. 200 leerlingen
duur: 50 minuten
tickets: € 4

een film van Elisabeth Hesemans, 
2020, Nederland, Nederlands 
gesproken  
thema’s: Anders zijn, Identiteit 
(ik en de wereld), Multiculturele 
samenleving, Pesten, Sport, Muziek 
en zelfexpressie, Sprookjes en 
fantasie, Vriendschap en liefde, 
Weerbaarheid

Iedereen is wel eens bang, 
toch? Met een bonkend 
hart en trillende benen? 
De kinderen uit de klas van 
meester Mo alvast wel. Voor de 
kapper bijvoorbeeld, of voor 
de zwemles, of om voor gek 
te staan in de klas. In deze 
zesdelige compilatie maken we 
kennis met een klas kleuters 
en hun grootste angsten. 
Elk personage is energiek 
en eigenwijs en heeft een 
volledig unieke angst. Maar we 
ontdekken vooral dat er met 
wat fantasie voor elke angst een 
speelse oplossing bestaat.

Kabam! werd op het 
Nederlandse Cinekid festival 
verkozen tot Beste Nederlandse 
Fictieserie van 2021. De 
maatschappelijke thematiek 
en de diverse casting zorgen 
voor een schijnbaar moeiteloze 
weerspiegeling van de 
leefwereld van kleuters en 
kinderen uit het eerste leerjaar.

trailer: scan QR-code
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SPEELSE EXPO-TOCHT  
Brons, Zilver of Goud
2e en 3e kleuterklas

Jonge kinderen hebben van 
nature een sterk inbeeldings- 
en inlevingsvermogen en 
beschikken over een grote 
nieuwsgierigheid. Tijdens een 
begeleide tentoonstellingstocht 
worden kleuters zintuiglijk 
en geestelijk geprikkeld 
via speelse doe-, kijk- en 
denkopdrachten. We kijken, 
starten een gesprek, spelen 
en zoeken naar invalshoeken 
die perfect aansluiten bij hun 
leefwereld en de kunstwerken. 
Vanzelfsprekend krijgen de 
kinderen ook de kans om zelf 
creatief aan de slag te gaan.

BEELDENDE KUNST

Max. 30 leerlingen per 
rondleiding
Duur: 2 uur
Tickets: € 6

Een bezoek aan deze 
tentoonstelling is mogelijk vanaf di 
25.10 t/m di 13.12 op dinsdag, 
woensdag, donderdag van 9u30 tot 
11u30 of op dinsdag en donderdag 
van 13u tot 15u

Wil je als leerkracht uitgenodigd 
worden op de vernissages in 
Cultuurcentrum Strombeek? Dan 
kan je je vrijblijvend inschrijven op 
de digitale nieuwsbrief via:  
www.ccstrombeek.be

Expo door / met Rachel Rose
14.10 – 14.12.2022  
in Cc Strombeek
Rachel Rose is een Amerikaanse 
beeldende kunstenares die 
in oude kunstboeken naar 
schilderijen van landschappen 
en oude meesters neust. Ze 
bewerkt deze schilderijen met 
kleurpigmenten en minuscule 
metaaldeeltjes.  Rachel Rose 
voegt op een heel eigen manier 
parelmoer, regenboog- of de 
reflecterende kleur van de 
goudwesp toe. Weet je dat we 
met een eenvoudig proefje deze 
kleurtinten zelf kunnen maken? 
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pARTkoer l trajecten

Programma voor lagere school

NIEUW!
Vanaf september 2022 starten we met de opvolger van onze Spa Bruis+ werking. 
We dienden met 6 cultuurhuizen en enkele partners uit het culturele veld een 
bovenlokaal projectdossier in en kregen ondertussen het positieve nieuws dat we een 
mooie projectsubsidie ontvangen en effectief van start kunnen met het realiseren van 
pARTkoertrajecten voor jullie leerlingen. 

Wat is pARTkoer?
pARTkoer is de OPVOLGER van de projectwerking SPA BRUIS+, pARTkoer is een 
vernieuwend kunsteducatief project voor het basisonderwijs in de regio Vlaamse 
Noordrand rond Brussel. Een gezamenlijk initiatief van CC Asse, cc Het Bolwerk 
(Vilvoorde), GC de Zandloper (Wemmel), GC De Muze (Meise), Cc Strombeek (Grimbergen) 
en Cc De Factorij (Zaventem), dankzij financiële middelen van de Vlaamse Gemeenschap.

pARTkoer biedt aan de leerlingen van het basisonderwijs kunsttrajecten aan 
die opgebouwd zijn uit verdiepende kunsteducatieve elementen zoals een 
podiumvoorstelling, een workshop op school, een werkboekje en een kunstkoffer. Binnen 
ieder kunsttraject staat een muzische discipline centraal.

Zo brengt pARTkoer cultuur tot IN de klas en verlaagt pARTkoer de drempel voor 
cultuurparticipatie door kinderen reeds op jonge leeftijd doorheen het volledige 
schooljaar onder te dompelen in een cultuurbad. 

pARTkoer integreert cultuur op geregelde basis in het onderwijstraject dat een leerling 
aflegt in het basisonderwijs. Verspreid over drie jaar biedt pARTkoer 6 VERSCHILLENDE 
KUNSTTRAJECTEN aan die gedurende het volledige schooljaar kunnen ingezet worden, 
telkens vertrekkende vanuit één muzische discipline: theater, dans, STEAM, muziek, film 
& multimedia, beeldende kunsten en architectuur. 
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1. voorstelling in het cultuurhuis, gekoppeld aan de muzische 
discipline die centraal staat

2. workshop (100 minuten) door een professionele docent op 
school 

3. Doe-Denk-Ding: een kaftje met 10 kaarten (1 per maand) 
met telkens drie opdrachten: een ‘doeding’ voor in de klas, 
een ‘doeding’ voor thuis en een ‘denkding’. Korte, speelse 
activiteiten om het muzische maandelijks een plek te geven in 
de klas en thuis.

4. kunstkoffer met een gedetailleerde handleiding met 
opdrachtfiches en inspirerende materialen om de opdrachten 
uit te voeren. Een instructievideo maakt je wegwijs. Open 
de koffer en verken op een speelse manier dans (1ste 
graad), theater (2de graad) of STEAM (3de graad). Je kan 
als leerkracht zelf bepalen hoe lang en hoe intens je met de 
koffer werkt door verschillende opdrachten te combineren of 
tussendoor korte prikkelende activiteiten te plannen. 

pARTkoer concreet
pARTkoer ontwikkelt 6 kunsttrajecten waarin telkens 1 muzische discipline centraal 
staat.  Ieder kunsttraject beslaat een schooljaar en omvat 4 vaste modules:

Voor elke graad ontwikkelen we 1 pARTkoertraject.
In het schooljaar 2022-2023 kiezen we voor de 1ste graad een traject rond de discipline 
DANS, voor de 2de graad staat THEATER centraal en voor de 3de graad vertrekken we van 
de discipline STEAM (Sciences, Technics, Engineering, Arts & Mathematics) 
In het 2de projectjaar (schooljaar 2023-2024) komen er nieuwe disciplines bij: Muziek, 
Film en Beeldende Kunst.
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pARTkoer l DANS
1ste graad lager
Bestaande uit voorstelling + workshop + kunstkoffer + Doe-Denk-Ding
kostprijs: € 13/leerling voor 4 modules doorheen het schooljaar 22-23 

 1. voorstelling in het cultuurhuis 

Figure It Out l Talitha De Decker
Een spel van kleuren en vlakken speciaal voor kleine mensen met grote dromen.

Later als ik groot ben …
Maar wat is groot?
En wat is later?
Een trede waar ik een tijd geleden niet op geraakte, kan ik nu 
moeiteloos trotseren.
Een stoel die te hoog was om op te kruipen, is nu een kleine stoel! 
Om van het toilet nog maar te zwijgen…
Perspectief is relatief want als ik later groot ben, wordt alles rond 
mij klein.
Toch?

© Laure Anne Iserief



16

Wanneer je groeispurt zo snel 
gaat dat de objecten rondom 
jou lijken te veranderen, 
in plaats van jijzelf, kom 
je in een absurde wereld 
terecht. Dit overgoten met de 
nodige fantasie en je krijgt 
het spanningsveld tussen 
verbeelding en herinneringen 
waar Talitha De Decker en haar 
team mee aan de slag gaan.

In de voorstelling wordt gebruik 
gemaakt van ‘lightform’, een 

© Laure Anne Iserief

trailer: scan QR-code

dinsdag 7 maart 2023, (10u30 
en) 13u30, woensdag 8 maart 
2023 (10u30) | Cc Strombeek
dinsdag 14 maart 2023, 
(10u30 en) 13u30 
GC de Zandloper 

dans l theater l acrobatie
max. 200 leerlingen
duur: 50 minuten

Concept en regie: Talitha De Decker
Spel: Talitha De Decker, Lucas 
Devroe, Carli Gellings en Piet Van 
Dycke
Compositie: Benjamien Lycke
Scenografie: Jason Slabbynck 
Coproductie met HET LAB, Hasselt
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 2. Workshop op school 
Onder leiding van een 
professionele danser / docent 
gaan de leerlingen zelf aan de 
slag met hun eigen lichaam en 
de vele mogelijkheden ervan. 
Ze testen de eigen maar ook 
elkaars grenzen uit en werken 
verrassend rond ritme, beweging 
en kracht. 

 3. Doe-Denk-Ding 
Een kaftje met 10 kaarten  
(1 per maand) met telkens drie 
opdrachten: een ‘doeding’ voor 
in de klas, een ‘doeding’ voor 
thuis en een ‘denkding’. Korte, 
speelse activiteiten om ‘dans’ 
maandelijks een plek te geven 
in de klas en thuis. Dansante 
elementen staan hierbij 
centraal.

 4. Kunstkoffer 
Partner Bamm! maakt een 
kunstkoffer op maat, met een 
gedetailleerde handleiding, 
opdrachtfiches en inspirerende 
materialen om de opdrachten 
uit te voeren in/met je klas. 
Een instructievideo maakt je 
wegwijs. Open de koffer en 
verken op een speelse manier 
dans. Elke koffer is opgebouwd 
rond een aantal specifieke 
kunsteducatieve thema's. Voor 
DANS zijn dat: ritme - beweging 
- zwaartekracht - tempo - 
dynamiek.

recente technologie waarmee 
de dansers groter of kleiner 
geprojecteerd kunnen worden. 
Zo wordt het 'perspectief'-
verhaal ook visueel op scène 
gebracht. Het resultaat is een 
prikkelend spel met en tussen 
de dansers zoals ze zich op 
de scène bewegen en hun 
verkleinde of vergrote projecties 
naast hen. Het zijn niet steevast 
de levensgrote personages 
die de bewegingen en het 
verloop van de voorstelling 

sturen; net als het publiek 
worden zij meegevoerd van 
de ene perspectiefwisseling 
in de andere. Ook voorwerpen 
verschijnen in hun normale 
vorm en in verkleinde of 
vergrote versie…

Frisse muziek, toffe 
bewegingspuzzelstukken en 
een uitgekiende scenografie 
zorgen voor een versmelting van 
fantasie en realiteit. 

© Laure Anne Iserief
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pARTkoer l THEATER
2de graad lager
Bestaande uit voorstelling + workshop + kunstkoffer + Doe-Denk-Ding
kostprijs: € 13/leerling voor 4 modules doorheen het schooljaar 22-23 

 1. voorstelling in het cultuurhuis 

STUCK l Laika
Gluren bij de Buren. Grappig en verrassend theater.

Stel. 
Je kijkt dwars door de gevel van een flatgebouw. 
Je kan de bewoners stiekem begluren. 
Je ziet hoe ze leven. 
Naast elkaar, gescheiden door dunne muren. 
Met elkaar, want de muren hebben oren. En ogen. En een neus misschien. 
Elke bewoner heeft zijn gewoontes en rituelen. 
Elke flat heeft zijn beperkingen en ongemakken – te smal, te laag, te scheef. 
En dan gebeurt er iets. Iets dat het dagdagelijkse doen en laten verstoort. 
Iets dat de bewoners noopt tot actie en samenwerking. 
Alle deuren gaan open.. 

© Kathleen Michiels

trailer: scan QR-code
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dinsdag 13 december 2022, 
13u30 en woensdag 14 
december 2022 (10u30) | 
Cc Strombeek
dinsdag 20 december 2022, 
(10u30 en) 13u30 | 
GC de Zandloper

In het tragikomische STUCK van Judith de Joode en Rutger Remkes, 
tevens de makers van het succesvolle NIPT, kijk je dwars door de 
muren van een flatgebouw. Je kan de bewoners stiekem begluren 
en ziet hoe ze leven. Geluiden van rinkelend vaatwerk vermengen 
zich met pruttelende koffiemachines, hongerige huisdieren, lekkende 
kranen en schurende scharnieren... Samen vormen ze een symfonie. 
Of is het een kakofonie? 

"Deze woordloze productie is compact, ze verrast en verwondert, 
steeds opnieuw, een uur lang. Een knappe en mooie prestatie in al 
zijn krapte. Slapstick op hoog niveau." (Theaterkrant) 

 2. Workshop op school 
Onder leiding van een 
professionele acteur/
docent worden de leerlingen 
ondergedompeld in de 
wondere wereld van theater. 
Alle kneepjes van het vak wordt 
hen in een intensieve en vooral 
erg interactieve workshop 
aangeleerd.

 3. Doe-Denk-Ding 
Een kaftje met 10 kaarten (1 
per maand) met telkens drie 
opdrachten: een ‘doeding’ voor 
in de klas, een ‘doeding’ voor 
thuis en een ‘denkding’. Korte, 
speelse activiteiten om ‘theater’ 
maandelijks een plek te geven 
in de klas én thuis.

 4. Kunstkoffer 
Kunstkoffer met een 
gedetailleerde handleiding met 
opdrachtfiches en inspirerende 
materialen om de opdrachten 
uit te voeren in/met de klas. 
Een instructievideo maakt 
je wegwijs. Open de koffer 
en verken op een speelse 
manier theater. Elke koffer is 
opgebouwd rond een aantal 
specifieke kunsteducatieve 
thema's. Voor theater zijn dat: 
spanningsopbouw – climax 
– stilte – oorzaak & gevolg – 
inleving & fantasie. 

visueel, woordeloos theater  
max. 200 leerlingen
duur: 50 minuten

Concept en spel:  Rutger Remkes 
en Judith de Joode | Spel: Stefan 
Jakiela en Berthe Kilozo  
Eindregie: Suze Milius 
Dramaturge: Mieke Versyp

© Kathleen Michiels

Evi Van Humbeeck
2. Workshop op school door Theater Tieret
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pARTkoer l STEAM 
3de graad lager
(STEM + Arts= STEAM en staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics in combinatie met 
ARTS oftewel kunst) Bestaande uit voorstelling + workshop + kunstkoffer + Doe-Denk-Ding
kostprijs: € 13/leerling voor 4 modules doorheen het schooljaar 22-23

 1. voorstelling in het cultuurhuis 

Man Strikes Back l Post Uit Hessdalen
een indrukwekkende muzikale jongleerperformance die geen mens of robot alleen kan uitvoeren.

Wat als de mens terug zijn 
plaats opeist in een door robots 
gedomineerde wereld?
Vijf houten driehoeken vormen 
het ideale decor voor een 
elegant en ritmisch kaatsspel 
van een jongleur. Een muzikant 
pikt in op zijn ritme.

Maar dan komen de objecten 
tot leven en doorbreken de 
routines. De bewegende 
piramides dagen de jongleur 
uit tot steeds nieuwe 
jongleerpatronen. De perfectie 
van zijn uitvoering wordt op de 
proef gesteld… Zo ontstaat een 
muzikale choreografie tussen 
mens en robot. Maar wie stuurt 
wie? Wie heeft wie nodig? Of 
gaat de dans gelijk op?

Vijf robots en één jongleur 
vormen de allesbehalve 
alledaagse artistieke crew 
van Man Strikes Back. Zij 
staan in voor een spannende, 
futuristische en muzikale 
performance.

"Wat begint als licht verteerbaar spierballengerol voor jong en oud, 
ontvouwt zich tot een entertainende én ontroerende multimediale 
timelapse van de strijd tussen mens en technologie. (…) verfrissend 
is Post uit Hessdalens performance “door mens en robot, voor mens 
en robot” absoluut." – Jacoba Waumans – UUR KULTUUR

© Marus Zak
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dinsdag 17 januari 2023, 
13u30 | GC de Zandloper
maandag 17 april 2023, (10u30 
en 13u30) en dinsdag 18 april 
2023, 10u30 en 13u30
Cc Strombeek

STEAM l Muziek l Robotica  
max. 144 leerlingen
duur: 45 minuten 

Creatie: Frederik Meulyzer, Ine 
Van Baelen en Stijn Grupping | 
Performance & live muziek: Frederik 
Meulyzer en Stijn Grupping 
Choreografie: Ugo Dehaes | 
Robotica: Edwin Dertien, Gertjan 
Biasino, Nick van Lange, Teun 
van der Molen en Ugo Dehaes | 
Coproductie C-mine, MiramirO, 
Theater op de Markt en Tweetakt 

 2. Workshop op school 
Inspiratie vinden om een verhaal te schrijven is niet altijd 
gemakkelijk. Wat als we de technologie ons een handje laten helpen? 
Als je een tekst schrijft met een taalrobot, is dat dan kunst?

 3. Doe-Denk-Ding 
Een kaftje met 10 kaarten (1 per maand) met telkens drie 
opdrachten: een ‘doeding’ voor in de klas, een ‘doeding’ voor thuis en 
een ‘denkding’. Korte, speelse activiteiten om ‘STEAM’ maandelijks 
een plek te geven in de klas en thuis.

 4. Kunstkoffer 
Kunstkoffer met een gedetailleerde handleiding met opdrachtfiches 
en inspirerende materialen om de opdrachten te doen waarmee je 
als leerkracht aan de slag kan met je klas. Een instructievideo maakt 
je wegwijs. Open de koffer en verken op een speelse manier STEAM. 
Elke koffer is opgebouwd rond een aantal specifieke kunsteducatieve 
thema's. Voor STEAM zijn dat ratio & emotie – tijd & ruimte – 
wetmatigheden & toeval – actie & reactie – herhaling & variatie.

© Marus Zak

trailer: scan QR-code

Evi Van Humbeeck
2. Workshop op school door Erlnmyr
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extra voorstelling

Man Strikes Back l Post Uit Hessdalen
1e, 2e en 3e leerjaar
Een spannende, futuristische en muzikale performance die onze omgang met robots en artificiële 
intelligentie verzinnebeeldt.

Deze voorstelling is toegankelijk voor een zeer brede doelgroep. Vandaar de keuze om ze niet enkel 
binnen pARTkoer aan te bieden, maar ook als extra voorstelling voor 1e, 2e en 3e leerjaar. Iedere 
leeftijd kijkt natuurlijk op zijn eigen manier en met een eigen referentiekader.  Maar de voorstelling is zo 
opgebouwd dat ze er allemaal iets uit kunnen halen. Dat zal niet hetzelfde zijn voor kinderen van de 1e 
graad als voor kinderen van de 3e graad, maar dat hoeft ook niet.  Dus zoek je nog een extra voorstelling 
voor 1, 2 of 3,  (bovenop Figure it out of Stuck) aarzel dan zeker niet om in te schrijven. 

"Wat begint als licht verteerbaar spierballengerol voor jong en oud, ontvouwt zich tot een 
entertainende én ontroerende multimediale timelapse van de strijd tussen mens en technologie. 
(…) verfrissend is Post uit Hessdalens performance “door mens en robot, voor mens en robot 
vanaf 6 jaar” absoluut."
– Jacoba Waumans – UUR KULTUUR

© Marus Zak

EXTRA VOORSTELLINGEN



23

dinsdag 17 januari 2023, 
10u30 | GC de Zandloper

STEAM l Muziek l Robotica 
max. 144 leerlingen
duur: 45 minuten 
tickets: € 6

Wat als de mens terug zijn 
plaats opeist in een door robots 
gedomineerde wereld?
Vijf houten driehoeken vormen 
het ideale decor voor een 
elegant en ritmisch kaatsspel 
van een jongleur. Een muzikant 
pikt in op zijn ritme.

Maar dan komen de objecten 
tot leven en doorbreken de 
routines. De bewegende 
piramides dagen de jongleur 
uit tot steeds nieuwe 
jongleerpatronen. De perfectie 
van zijn uitvoering wordt op de 
proef gesteld… Zo ontstaat een 
muzikale choreografie tussen 
mens en robot. Maar wie stuurt 
wie? Wie heeft wie nodig? Of 
gaat de dans gelijk op?

Vijf robots en één jongleur 
vormen de allesbehalve 
alledaagse artistieke crew 
van ‘Man Strikes Back’. Zij 
staan in voor een spannende, 
futuristische en muzikale 
performance die onze omgang 
met robots en artificiële 
intelligentie verzinnebeeldt.
 

Creatie: Frederik Meulyzer, Ine 
Van Baelen en Stijn Grupping | 
Performance & live muziek: Frederik 
Meulyzer en Stijn Grupping 
Choreografie: Ugo Dehaes | 
Robotica: Edwin Dertien, Gertjan 
Biasino, Nick van Lange, Teun van 
der Molen en Ugo Dehaes 
Coproductie C-mine, MiramirO, 
Theater op de Markt en Tweetakt 

© Marus Zak

trailer: scan QR-code
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extra voorstelling

Babushka l Aardvork
4de, 5de en 6de leerjaar
Maak kennis met de schone kanten van Rusland en de prachtige klassieke muziek. Opdat schoonheid het 
mag winnen van de gruwel.

Uit een verhuiswagen op scène 
komen oude kasten, koffers 
vol verrassende spullen en 
een gammele piano. De firma 
verhuist naast de stoffige 
oude inboedel van een rijke 
Russische dame, ook pakken 
vol muziek. Luikjes vol nootjes 
en notenkrakers, een kist met 
een vuurvogel en een seizoen 
of vier in oud papier gewikkeld. 
Russische klassieke muziek en 
volksliederen komen uit dozen 
en kisten gekropen.
Babushka is een sappig 
verhaal over verloren gereden 

truckchauffeurs, kapotte 
bestelwagens en het vermoeden 
van een mysterieuze schat in 
een kast of onder een matras. 
En daaroverheen: een saus 
van magie, goochelarij en 
dingen die helemaal niet 
kunnen. Gaandeweg worden 
ook de clichés over het andere 
en het vreemde Rusland 
opengebroken.
 
Aardvork speelt met Babushka 
weer een meeslepende 
voorstelling waarbij klassieke 
muziek op een toegankelijke 

manier tot op de schoot van 
kinderen wordt gebracht. 
Een sappige vertelling, een 
decor vol verrassingen en de 
schoonste Russische muziek, 
live gebracht, vormen de 
ingrediënten voor een unieke 
theater- én muziekervaring voor 
jong en oud.

dinsdag 14 februari 2023 om 
(10u30 en) 13u30
Cc Strombeek

muziektheater l muziek 
max. 200 leerlingen 
duur: 50 minuten
tickets: € 6

Tekst & Regie: Koen Boesman | 
Spel & Zang: Pieter De Praetere 
& Noémie Schellens | Toetsen & 
Spel: Elisabeth De Loore

trailer: scan QR-code
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Noot van het gezelschap 
Aardvork bij de thematiek 
van de voorstelling: Toen 
we vorig jaar de voorstelling 
maakten, wilden we vooral een 
andere, schone kant van dat 
vreemde, verre Rusland uit 
kisten en dozen toveren, als 
was het een echte Russische 
Babushka. Bijzondere plekken 
zoals het Baikalmeer, de 
vele verschillende volkeren 
in dat immense land, de 
prachtige muziek en de 
taal - die verrassend veel 
overeenkomsten heeft met het 

Nederlands. Onderweg kreeg de 
voorstelling een diepere, meer 
universele laag over loslaten om 
zo een ‘Babushka’ te worden: 
'een grootmoeder, een verhaal 
voor altijd'.
Intussen heeft de geschiedenis 
ons ingehaald en heeft één of 
andere Rus beslist dat hij oorlog 
wil voeren. De voorstelling 
heeft met die ene Rus niets 
te maken. Wel met al die vele 
andere Russen die nu vol 
schaamte en angst zien wat 
er gebeurt. Daarom willen we 
de voorstelling blijven spelen 

om zo kinderen kennis te 
laten maken met de schone 
kanten van Rusland en de 
prachtige klassieke muziek 
van Tsjaikovski, Mussorgsky, 
Prokofiev, Glinka, enzovoort. 
Opdat de schoonheid het mag 
winnen van de gruwel. 
De voorstelling is nu nog 
relevanter geworden 
omdat schoonheid de 
eindeloze cyclus van haat 
kan doorbreken. Omdat 
we allemaal mensen zijn en 
eens we dat erkennen het 
erg moeilijk wordt om een 
ander pijn te doen. Omdat we 
de muziek, de verhalen, de 
beelden willen blijven delen met 
kinderen. Voor scholen voorzien 
we degelijke omkadering 
om via de voorstelling ook 
de actualiteit in de klas 
bespreekbaar te maken.
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extra voorstelling

DUMMIES l dOFt
3e, 4e, 5e en 6e leerjaar

donderdag 29 september 2022, 
13u30 | GC de Zandloper

dans l theater l acrobatie 
max. 200 leerlingen
duurtijd: 55 minuten 
tickets: € 6

Concept & choreografie: Piet Van 
Dycke Dans & spel: Julia Van Rooijen, 
Georgia Begbie, Piet Van Dycke l 
Eindregie & muziek: Jonas Vermeulen 
l Scenografie: Menno Boerdam 
Vooronderzoek: Diarmuid Armstrong, 
Laetitia Janssens, Seppe Bauters l 
Dramaturgisch advies: Marie Peeters
https://doft.be/ 

Ons sociaal leven zit vol 
ongeschreven regels. In de rij 
staan als je wacht, trakteren 
als je jarig bent, ‘gezondheid’ 
zeggen als iemand niest… Het 
lijkt allemaal vanzelfsprekend. 
In DUMMIES zien we twee 
individuen die deze regels 
niet kennen, maar wel terecht 
komen in situaties waar ze 
nuttig kunnen zijn. Enkel hun 
instinct rest nog. En dat zou 
wel eens voor grappige, maar 
pijnlijke situaties kunnen 
zorgen... Ze hebben evenveel 
kans om elkaar te begrijpen. 
Of botsen ze juist in hun 
onwetendheid?

DUMMIES is relevant, 
herkenbaar en toont op een 
speelse manier de absurditeit 
van onze gewoontes. De 
bewegingstaal van de drie 
dummies is indrukwekkend 
door het snelle, acrobatische 
partnerwerk en de fysieke 
risico's. Ze geven ons een 
aparte kijk op wat wij als 
‘normaal’ beschouwen. Een 
toegankelijke en humoristische 
dansvoorstelling waarbij de 
dummies de klungeligheid van 
onze doe-het-zelf maatschappij 
laten zien.

trailer: scan QR-code
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film

Ook muizen gaan naar de hemel  
+ eventuele filmworkshop
1e, 2e en 3e leerjaar

FILM

donderdag 20 oktober 2022, 
(10u en) 13u30 | 
GC de Zandloper
dinsdag 8 november 2022, 
9.30u (en 13u30) | 
Cc Strombeek

max. 200 leerlingen
duur: 90 minuten
tickets: € 4

een film van Denisa Grimmova en 
Jan Bubenícek, 2021, Frankrijk, 
Polen, Tsjechië en Slowakije, 
nederlands gesproken
thema’s:  vriendschap en liefde, 
anders zijn, conflicthantering, 
gezin en familie, identiteit (ik en 
de wereld), sprookjes en fantasie, 
weerbaarheid, ziekte en verlies

Na een onverwacht ongeluk 
komen een jonge muis met 
een opvliegend karakter en 
een onzekere vos samen in de 
dierenhemel terecht. In deze 
nieuwe wereld moeten ze leren 
hun natuurlijke instincten te 
bedwingen om met elkaar de 
uitdagingen van deze prachtige, 
maar spannende omgeving aan 
te gaan. Hun reis is vol gevaren 
en verrassingen, maar tijdens 
hun avonturen worden ze de 
beste vrienden.

Ook muizen gaan naar de 
hemel is een prachtige 
stop-motionfilm, over het 
overwinnen van vooroordelen 
en de kracht van vriendschap.

Filmworkshop
Dompel je onder in een 
betoverend dierenrijk. Net zoals 
de makers van Ook muizen gaan 
naar de hemel verkennen we 
de wondere wereld van ‘puppet 
animation’. Met behulp van de 

trailer: scan QR-code

stop-motion techniek wekken 
we ons zelfgemaakte dier tot 
leven in wel 3 dimensies. Hoe 
al die dieren zich gedragen 
wanneer ze in een film 
belanden? Dat bepaal je zelf! 
Is een uil echt verstandig en 
een krokodil serieus gemeen? 
In een korte voice-over maken 
we verrassende eigenschappen 
en vooroordelen bespreekbaar. 
Want zoals de film ons leert: 
Het maakt niet uit welke vacht 
je hebt, het belangrijkste is wat 
er vanbinnen zit. 

max. 25 leerlingen/workshop 
duur: 2 à 3 uur, op één van 
de weekdagen volgend op de 
filmvertoning
kostprijs: € 200 / klasgroep
locatie: op school of desgewenst in 
GC de Zandloper of Cc Strombeek 
(afhankelijk van beschikbare 
ruimtes)
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film

Moonbound
1e en 2e leerjaar

donderdag 4 mei 2023, 
(10u en) 13u30
GC de Zandloper

max. 200 leerlingen
duur: 85 minuten
tickets: € 4

een film van Ali Samadi Ahadi, 
2022, Duitsland, Oostenrijk, 
Nederlands gesproken
thema's: gezin en familie, 
conflicthantering, weerbaarheid, 
sprookjes en fantasie, anders 
zijn. 

Als Peter op een magische reis vertrekt om zijn zusje Anne te 
redden, moet hij naar een mysterieus gebied vliegen, de maan. 
Anne is ontvoerd door de gemene Maanman toen ze de kever Mr. 
Zoomzeman probeerde te helpen bij het zoeken naar zijn vrouw. 
Op zijn fantastische avontuur belandt Peter op de Sterrenweide 
waar hij de slaperige Mr. Sandman ontmoet. Hij weet dat ze alleen 
bij het diner van de Nachtfee in het kasteel in de wolken kunnen 
komen waar Anne zich bevindt.

trailer: scan QR-code
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film 

Zussen
1ste en 2de leerjaar

dinsdag 2 mei 2023, 9u30 
(en 13u30) | Cc Strombeek

max. 200 leerlingen
duur: 85 minuten
tickets: € 4

een film van Arild Østin 
Ommundsen, Silje Salomonse, 
2020, Noorwegen, Vlaams 
gesproken
thema’s: Anders zijn, 
Conflicthantering, Gezin en familie, 
Identiteit (ik en de wereld), Natuur 
en milieu, Sprookjes en fantasie, 
Weerbaarheid

Vega is 9 en gaat samen met papa en haar kleine wildebras-zusje 
Billie op trektocht door de wildernis. Een zalige tocht vol heerlijke 
momenten. Tot papa in een rotsspleet komt vast te zitten en zijn 
enkel bezeerd. De zussen moeten op zoek naar hulp. Bang en 
ongerust gaan ze het woud in, maar dankzij enkele magische 
gebeurtenissen ontdekken ze krachten die ze nooit in zichzelf 
vermoed hadden. En bovenal ontdekken ze de (super)kracht van … 
zusjes!
Dit spannende avontuur in de prachtige Noorse bossen en wouden 
is een ode aan de kracht en volharding van kinderen, van meisjes, 
van zusjes. Ze overstijgen zichzelf en overwinnen hun angsten. 
Tussen Vega en Billie knettert en vonkt de energie. En dat is geen 
verrassing, want ook in het echte leven zijn ze zussen. Een op-en-top 
familieverhaal dus.

trailer: scan QR-code
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film

Calamity
2e graad

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!

dinsdag 9 mei 2023, 9.30u 
(en 13u30) | Cc Strombeek

max. 200 leerlingen
duur: 82 minuten
tickets: € 4

een film van Rémi Chayé, 2020, 
Frankrijk, Nederlands gesproken  
thema’s: Conflicthantering, Identiteit 
(ik en de wereld), Criminaliteit, 
Historische context, Migratie, 
Vriendschap en liefde, Anders zijn

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.

trailer: scan QR-code
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film

Captain Nova
2e en 3e graad

dinsdag 8 november 2022,  
10u (en 13u30) 
GC de Zandloper
dinsdag 21 maart 2023, 9.30u 
(en 13u30) | Cc Strombeek

max. 200 leerlingen
duur: 90 minuten
tickets: € 4

een film van Maurice Trouwborst, 
2021, Nederland, Nederlands 
gesproken  
thema’s: Burgerzin, Conflicthantering, 
Gezin en Familie, Natuur en milieu, 
Volwassen worden, Vriendschap en 
Liefde

Gevechtspiloot Nova reist terug 
in de tijd om een desastreuze 
milieuramp te voorkomen. Er is 
alleen een klein probleempje: 
de tijdreis verjongt haar. En wie 
luistert er nu naar een meisje 
van twaalf?!

Het jaar 2050. De volwassen 
vrouw Captain Nova reist 
terug in de tijd om de wereld 
te redden van een vreselijke 
natuurramp. Maar door die 
tijdreis verandert Nova terug 
in een meisje van 12. Samen 
met haar robotje is zij de enige 

die ons kan behoeden van de 
apocalyptische catastrofe.  
Wat haar geheimzinnige doel is, 
weet echter alleen zij. Lukt het 
Nova alsnog om de wereld te 
redden?! 
Captain Nova is een spannend 
sciencefiction-avontuur voor 
het hele gezin, van de makers 
van De regels van Floor, en 
opende dit jaar Cinekid.

Deze film sluit perfect aan 
bij het pARTkoer project 
van de 3de graad rond de 
kunstdiscipline STEAM.

trailer: scan QR-code
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film

Mon cirque à moi / Mijn leven is een circus
3e graad

dinsdag 4 oktober 2022, 
9.30u | Cc Strombeek

max. 200 leerlingen
duur: 102 minuten
tickets: € 4

een film van Miryam Bouchard, 
2020, Canada, Frans gesproken en 
Nederlands ondertiteld  
thema’s: Anders zijn, 
Conflicthantering, Gezin en familie, 
Identiteit (ik en de wereld), 
Onderwijs, Sport, muziek en 
zelfexpressie, Volwassen worden, 
Waargebeurd

Als je vader een clown is, 
draait het leven dan enkel om 
grappen en lachen? Niet voor 
Laura. Ze is een goede leerling 
die droomt van een degelijke 
school, ver weg van die brakke 
woonwagen. Haar vader heeft 
een hekel aan alles wat netjes 
en georganiseerd is. Zelfs een 
keurig gesmeerde boterham 
wekt zijn afschuw. Kan hij 
aanvaarden dat zijn dochter 
haar eigen dromen najaagt, ook 
als die erg verschillen van de 
zijne?

‘De film is geïnspireerd op 
mijn jeugd. Mijn vader was 
acteur, clown, kunstenaar en 

eeuwige rebel. We toerden in 
een omgebouwde schoolbus, 
maar intussen droomde ik van 
het gesettelde leven van mijn 
klasgenoten,’ zegt regisseur 
Miryam Bouchard. Circussen en 
clowns zijn vaak luidruchtig en 
schel, maar Bouchard pakte het 
heel anders aan. Ze greep terug 
naar de oude circustradities, 
die draaien rond poëzie, 
muziek en magie.

Deze film kadert in De 
10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid in Grimbergen  
(van 1 tot 10/10/2022)

trailer: scan QR-code



33

DE MAKERS
Beeldende workshop op school
1e, 2e en 3e graad
i.s.m. Atelier Beeldende Kunsten Cc Strombeek

BEELDENDE KUNST

De makers is een beeldende 
kunstkoffer die de verbeelding 
van kinderen aanwakkert en 
inspireert om zelf iets groots 
of kleins te maken rond kunst, 
architectuur en cyanotypie*.
De educatieve medewerkster 
van de Ateliers Beeldende 
Kunsten van Cc Strombeek komt 
met deze kunstkoffer naar jullie 
school en geeft een beeldende 
workshop in de klas.

Aan de hand van inspirerende 
beelden van bouwwerken en 
kunstwerken die je in een 
museum, exporuimte, op een 
projectiescherm of gewoon 
op straat kan tegenkomen, 
ontdekken kinderen hoe 
fotografische afdrukken op een 
eenvoudige manier en zonder 
camera of lens ontstaan. 

*Cyanotype of blauwdruk is 
een oud fotografisch proces 
waarmee je beelden kan 
kopiëren. Het werd vroeger 
gebruikt om op een goedkope 
wijze bouwplannen en 
ontwerpen in meervoud te 
maken. Als resultaat krijg je een 
typisch blauwe prent.

De techniek is makkelijk, de 
resultaten zijn prachtig en als 
je nauwkeurig werkt kan je een 
blauwdruk maken in een licht 
verduisterd lokaal (onder een 
uv-lichtbron of stralende zon).

Data: vanaf november tot eind juni, 
op dinsdag of donderdag
Duur: 2 lesuren
Locatie: op school in een lokaal dat 
verduisterd kan worden of in het 
beeldend atelier van Cc Strombeek
Prijs: € 140 per klasgroep (incl. alle 
materiaal) (aanwezigheid en hulp 
van leerkracht is vereist)
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(INTER)ACTIEF EXPOBEZOEK   
Spreken is zilver, zwijgen is goud
1e, 2e en 3e graad lager onderwijs

Kunst ervaren leer je best 
als je ook dingen zelf mag 
uitproberen. Door anders te 
kijken, vragen te stellen en met 
elkaar in discussie te gaan 
via actieve opdrachten, dagen 
we kinderen uit om een eigen 
mening te vormen, over kunst 
en de samenleving.

Het expo-aanbod van 
Cultuurcentrum Strombeek, 
toont werk van befaamde 
nationale en internationale 
hedendaagse kunstenaars maar 
ook beginnende kunstenaars. 
Cultuurcentrum Strombeek 
vormt zo een vrije plek waar 

leerlingen kunst en de soms 
vreemde ideeën en beeldtaal 
van kunstenaars kunnen 
ontdekken.

© Rachel Rose
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Expo met / door Rachel Rose
14.10 – 14.12.2022 in Cc Strombeek
Rachel Rose is een Amerikaanse beeldende kunstenares die in 
oude kunstboeken naar schilderijen van landschappen en oude 
meesters neust. Ze bewerkt deze schilderijen met kleurpigmenten 
en minuscule metaaldeeltjes. Rachel Rose voegt op een heel eigen 
manier parelmoer, regenboog- of de reflecterende kleur van de 
goudwesp toe. Weet je dat we met een eenvoudig proefje deze 
kleurtinten zelf kunnen maken? 

Max. 30 leerlingen per 
rondleiding
Duur: 2 uur
Tickets: € 6

Een bezoek aan deze 
tentoonstelling is mogelijk vanaf di 
25.10 t/m di 13.12 op dinsdag, 
woensdag, donderdag van 9u30 tot 
11u30 of op dinsdag en donderdag 
van 13u tot 15u.

Wil je als leerkracht uitgenodigd worden 
op de vernissages in Cultuurcentrum 
Strombeek? Dan kan je je vrijblijvend 
inschrijven op de digitale nieuwsbrief 
via: www.ccstrombeek.be

© Rachel Rose
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Praktische informatie inschrijving

Hoe inschrijven? 
Inschrijven kan uitsluitend online en via de beide websites:  www.ccstrombeek.be  
en www.dezandloper.be 
Alle activiteiten in deze brochures zijn op beide websites terug te vinden, het maakt bijgevolg niet uit via 
welke website de effectieve inschrijving gebeurt.

Bij elke activiteit vind je vanaf het inschrijvingsmoment een knop met achterliggend een 
inschrijvingsformulier. Gelieve dit formulier per activiteit volledig en correct in te vullen met melding van 
het aantal klassen en het aantal deelnemers per klas.

Omwille van de gemeentelijke subsidies maar ook door de regionale afspraken met de andere 
cultuurhuizen in de buurt zijn we genoodzaakt om twee inschrijvingsrondes te hanteren. Scholen 
uit Grimbergen én Wemmel krijgen de kans om in te schrijven vanaf woensdag 1 juni om 8u. De 
inschrijvingen voor scholen buiten Grimbergen en Wemmel starten op woensdag 8 juni om 8u.  

De aanmeldingen worden na inschrijving via de websites behandeld, naargelang de plek waar de 
activiteiten zullen plaatsvinden. 

In Cc Strombeek kan je terecht bij Evi Van Humbeeck (verantwoordelijke programmatie 02 263 03 48)  
en bij Kristel Cuyckens (administratie en inschrijvingen 02 263 03 51). 
Voor activiteiten in GC de Zandloper (programmatie en inschrijvingen) kan je contact opnemen met  
Eef Vermaelen (02 460 73 24). 

Evi Van Humbeeck
'De' naar de volgende lijn

Evi Van Humbeeck
1 spatie weg

Evi Van Humbeeck
www.ccstrombeek.be/scholen

Evi Van Humbeeck
www.dezandloper.be/scholen
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Extra
Optievoorstellingen: De uren van de voorstellingen die tussen haakjes vermeld staan in deze brochure (en 
op de websites), zijn extra voorstellingen en kunnen enkel plaatsvinden wanneer er voldoende inschrijvingen 
zijn voor de eerste voorstelling. Geef gerust jullie voorkeurmomenten door in het formulier. In de mate van het 
mogelijke houden we hiermee rekening.

Bijkomende voorstellingen: Als de door jullie gekozen voorstelling al volzet zou zijn, zullen we jullie een ander 
uur en soms een andere dag voorstellen. Vaker dan we willen, gebeurt het echter toch dat we jullie niet kunnen 
helpen gezien de beperkte capaciteit van de zaal of de drukke kalender van het gezelschap. 

Aantal leerlingen: Gezien jullie in juni het exact aantal leerlingen van volgend schooljaar vermoedelijk nog 
niet kennen, vragen wij bij benadering toch het aantal te vermelden. Eind augustus ontvangen jullie van de 
plek waar de voorstelling/filmvertoning zal plaatsvinden, het contract waarop jullie vervolgens het effectieve 
aantal leerlingen kunnen invullen. 
We vragen het ondertekende contract uiterlijk vrijdag 16 september terug te bezorgen t.a.v. de contactpersoon 
op het contract. 

Afwezigheden: Het is niet abnormaal dat een school met enkele leerlingen minder aanwezig is dan 
ingeschreven. Opdat dit echter niet uit de hand zou lopen, behouden we ons het recht voor om onbezette 
zetels aan te rekenen als die meer dan 10% van het bestelde aantal uitmaken. 

Betaling: De deelnameprijs per leerling staat vermeld bij elk van de activiteiten in deze brochure. Bij sommige 
workshops werken we met een totale kost per klasgroep. Het is niet nodig vooraf of de dag van de voorstelling 
te betalen. De betaling gebeurt achteraf, nadat wij een factuur hebben opgestuurd. Enkel het aantal aanwezige 
leerlingen wordt aangerekend (tenzij het verschil meer dan 10% bedraagt). Begeleidende leerkrachten 
wonen de voorstelling gratis bij. Scholen die ingeschreven zijn en niet komen opdagen, moeten alsnog hun 
ingeschreven leerlingen betalen. 

Annulering: Wij aanvaarden geen opties. In september worden met de gezelschappen contracten opgemaakt, 
waardoor ook wij gebonden zijn en niet zomaar kunnen annuleren. Hou dus bij inschrijving aub rekening met 
verlofdagen, pedagogische studiedagen, schoolreizen en andere activiteiten. Eventuele annulering kan enkel 
in uitzonderlijke gevallen en in overleg met de jeugdprogrammator en moet minstens 2 maanden voorafgaand 
aan de activiteit gebeuren. Bij onrechtmatige annulering wordt het volledige inschrijvingsgeld gefactureerd. 

In de voorstelling: Hou bij reservatie rekening met een voldoende aantal begeleiders. Om een ordelijk verloop 
van de voorstelling te verzekeren, vragen we de begeleiders om plaats te nemen tussen de leerlingen en ook 
actief mee te werken bij het plaatsen van de leerlingen in de zaal. 

Tijdens de workshops: Om een vlot verloop van de workshops te garanderen, vragen we de voortdurende 
aanwezigheid van de klasleerkrachten in de ruimte waarin de workshop plaatsvindt. Bovendien durven we ook 
een positieve, actieve deelname te verwachten om zo ondersteunend te werken naast de externe docent. 

Lesmateriaal en voorbereiding: Het lesmateriaal en de theatercodes die we jullie ter beschikking stellen, is 
bedoeld om het bezoek aan een voorstelling goed voor te bereiden en niet vrijblijvend te laten. Mogen we met 
aandrang vragen om de leerlingen voorafgaand aan jullie komst goed voor te bereiden? Dit komt de beleving 
van zowel leerlingen als de spelers / dansers ten goede. Ook een gesprek achteraf kan de kijkervaring enkel 
maar bevorderen.
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Datum Uur Klas Genre Titel Locatie

ma 10/10 (13.30u) 1e, 2e en 3e KK Theater Drrraai 

di 11/10 (10.30u -) 13.30u 1e, 2e en 3e KK Theater Drrraai 

di 18/10 13.30u 1e, 2e en 3e KK Theater Capricciosa 

di 22/11 9.30u (- 13.30u) 2e en 3e KK Film Kabam!

di 29/11 (10.30u -) 13.30u OK, 1e en 2e KK Theater Sneeuw! 

di 24/01 9.30u (- 13.30u) 1e en 2e KK Film Meneer Papier

di 14/02 (10u -) 13.30u 2e en 3e KK Film Kabam!

do 23/03 (10u -) 13.30u 1e en 2e KK Film Mironins

di 28/03 (10.30u -)  13.30u 2e en 3e KK Theater Mevrouw De Poes

ma 24/04 (10.30u - 13.30u) 2e en 3e KK Theater Mevrouw De Poes

di 25/04 10.30u - 13.30u 2e en 3e KK Theater Mevrouw De Poes

do 1/06 (10.30u - 13.30u) PK, 1e en 2e KK Theater De Tuin

vr 2/06 10.30u - 13.30u PK, 1e en 2e KK Theater De Tuin

Kleuters

* De uren tussen haakjes zijn optievoorstellingen die pas kunnen plaatsvinden van zodra de vaste voorstellingen volzet zijn.
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Datum Uur Klas Genre Titel Locatie

do 29/09 13.30u 3e, 4e, 5e en 6e lj Theater DUMMIES

di 4/10 9.30u 3e graad LO Film Mon cirque à moi 

do 20/10 (10u -) 13.30u 1e, 2e en 3e lj Film Ook muizen gaan naar de hemel

di 8/11 9.30u (- 13.30u) 1e, 2e en 3e lj Film Ook muizen gaan naar de hemel

di 8/11 (10u -) 13.30u 2e en 3e graad LO Film Captain Nova

di 13/12 13.30u 2e graad LO pARTkoer - THEATER STUCK

wo 14/12 (10.30u) 2e graad LO pARTkoer - THEATER STUCK

di 20/12 (10.30u -) 13.30u 2e graad LO pARTkoer - THEATER STUCK

di 17/01 10.30u 1e, 2e en 3e lj pARTkoer - STEAM Man Strikes Back

di 17/01 13.30u 3e graad LO pARTkoer - STEAM Man Strikes Back

di 14/02 (10.30u -) 13.30u 4e, 5e en 6e lj Theater Babushka

di 7/03 (10.30u -) 13.30u 1e graad LO pARTkoer - DANS Figure It Out

wo 8/03 (10.30u) 1e graad LO pARTkoer - DANS Figure It Out

di 14/03 (10.30u -) 13.30u 1e graad LO pARTkoer - DANS Figure It Out

di 21/03 9.30u (- 13.30u) 2e en 3e graad LO Film Captain Nova

ma 17/04 (10.30u - 13.30u) 3e graad LO pARTkoer - STEAM Man Strikes Back

di 18/04 10.30u - 13.30u 3e graad LO pARTkoer - STEAM Man Strikes Back

di 2/05 9.30u (- 13.30u) 1e en 2e lj Film Zussen

do 4/05 (10u -) 13.30u 1e en 2e lj Film Moonbound

di 9/05 9.30u (- 13.30u) 2e graad LO Film Calamity

Lagere school

* De uren tussen haakjes zijn optievoorstellingen die pas kunnen plaatsvinden van zodra de vaste voorstellingen volzet zijn. * De uren tussen haakjes zijn optievoorstellingen die pas kunnen plaatsvinden van zodra de vaste voorstellingen volzet zijn.



© Kathleen Michiels
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