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PICALILY: 

KASTEEL 

THEATER 

 
Dinsdag  4/10/2016  
10.30 & 14.00 uur 
2e & 3e Kleuter  

Een grappige, muzikale voorstelling over het impulsief fantaseren van een  
buitengewoon koppel. Opstaan… tanden poetsen… boterhammen… aankleden… 
 
niets is wat het lijkt! 
Als voor iedereen de dag begint, 
 
staat voor hen de wereld stil en verliezen ze zichzelf in hun fantasie! 
  
Concept en tekst Joeri De Hauwere en Carmen Schepmans 
Spel Carmen Schepmans 
Live Muziek Gert Servaes 

 

 

 



ANKE ZIJLSTRA: 

DROOMKOORTS 

DANS 

 Donderdag 20/10/2016 
10.30 14.30 uur 
2e & 3e Kleuter  

Een poëtische dansvoorstelling voor de allerkleinsten 
 
Ken je dat? Je voelt je niet lekker en wilt niet naar bed.  
Met alles wat je hebt aan je lijf probeer je wakker te blijven. 
Maar ze zeggen dat je in bed moet liggen. Je bent ziek. 
Slapen, daar word je beter van. 
Snapt er dan niemand dat slapen niet lukt wanneer je ziek bent? 
Echt niet! Of wel? 
 
Wat is dat geluid? Wie is die schaduw? Waar ben ik? 
Wat gebeurt er 's nachts als je ziek bent? 
Is het een droom, of is het de werkelijkheid? 
De wereld is een heel andere plek en een bed is nooit zomaar  
een bed... Welkom in het universum van koorts en droom. 
   
Dans: Esther Cloet 
Compositie: Sam Vloemans en Arne Leurentop  

 

 

 



THEATER FROEFROE: 

IKILOLIKI 

THEATER 

 
Donderdag 26/1/2017  

10.00, 11.30 & 14.00 uur 
1e, 2e & 3e Kleuter  

De zwierige blauwe aap speelt met zijn rode bal. 
De mooie witte vogel zweeft boven het publiek. 
Een floepswit visje en de rode bal versmelten. 
Ikiloliki: waarin blauw met rood speelt en wit en rood een roze baby wordt. Daar 
waar de roze baby witte vleugeltjes krijgt en een blauwe staart en zal wegvliegen 
met de blauwe aap en de witte vogel. 
 
Met eigengemaakte hummende muziekjes en twinkelende  
melodieën swingen de aap, de baby, de vis en de vogel over  
het podium, meesterlijk gehanteerd in een verrassend absurd  
verhaaltje waarbij ze onze allerkleinste toeschouwertjes een  
zalig theatermomentje bezorgen.   

 

 

 



HET GEVOLG: 

SUIKERBAKKERIJ 

THEATER 
 

 

De Suikerbakkerij brengt een ode aan het altijd aanwezige knisperende  
snoepzakje in oma’s handtas: een zakje vol kleur, geur, smaak  
maar bovenal troost. 
Want suiker is veel meer dan suiker.  
 
Idee en concept: Nelle De Maeyer 
Tekst: Gert – Jan Janssens 
Regie: Nelle De Maeyer Donderdag 16/2/2017  

10.30 & 14.00 uur 
2e & 3e Kleuter  

 

 

 



Voor de allerkleinsten misschien wel hun allereerste concert. 
Slaap- en wiegeliedjes van over de hele wereld.  
Liedjes van heel dichtbij, ook al komen ze soms van heel ver. 
Liedjes van bij de bron.  
De combinatie van zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet zorgt 
steeds voor een zeer gewaardeerde muzikale wereld: puur, onroe-
rend en ontwapenend. Een hartverwarmend slaapliedjesconcert! 
 
Esmé Bos: zang en vibraphonette 
Bart Voet: zang, gitaar, harmonium en klokkenspel 

ESME BOS & BART VOET: 

WIEGELIED 

MUZIEK  
 

 

 

 

 

Donderdag 9/3/2017  
10.30 & 14.00 uur 

2e & 3e Kleuter  



Deze grappige, ontroerende voorstelling neemt je mee naar een schuurtje vol 

geheimzinnig gereedschap en gekke apparaten. Het is de schuur van Rosies 

vader. Ze krijgt er onverwacht bezoek van een mannetje met een pakketje. 

Een doos met daarin een antwoord. Maar waarop? Op welke vraag? Kunnen 

zeepaarden galopperen? Zijn sterren gaatjes in het donker? 

Samen gaan ze op zoek welke vraag bij het antwoord hoort. Ro-

sie ontdekt wat verdwijnen is. En wat je allemaal kunt zien met 

dichte ogen. Vinden ze de juiste vraag en durft Rosie die wel te 

stellen? 

THEATERGROEP FIEN: 

HOEVEEL ZOU DE WERELD WEGEN? 

THEATER 

 

 

 

 

 Donderdag 6/10/2016  
10.30 & 14.00 uur 
 1e & 2e leerjaar 



Het is open-deur-dag in het laboratorium van Miss Wifi, de directrice van een instituut waar wetens-
chappelijke experimenten worden uitgevoerd.  Voor een uurtje mogen we toekijken naar de testen, 
onderzoekingen en experimenten, waarbij de 4 elementen aan bod komen: aarde, water, vuur en 
lucht. 
  
Miss Wifi heeft het plan opgevat om de eerste vrouw te zijn die naar de maan 
reist. Alle experimenten draaien daarom. 
Is het mogelijk om naar de maan te reizen? 
Kunnen we duurzaam wonen op de maan? 
Groenten kweken? 
Vuur maken? 
 
Bij deze voorstelling bieden we ook een workshop aan in 
de klas! Deze plannen we in samenspraak met de leerkrach-
ten. 

ENSEMBLE LEPORELLO: 

MISS WIFI & KOUBREV 

THEATER 
 

 

 

 

 

Donderdag 24/11/2016  
10.30 & 14.00 uur 

1e & 2e leerjaar 



Een onopmerkelijke, doch ietwat wereldvreemde man, genaamd Herman, komt thuis na een lange 
werkdag. Eenmaal hij de voordeur achter zich heeft dicht getrokken, vervalt hij in zijn dagelijkse ei-
genzinnige gewoontes. Hij houdt er van om dingen simpel en eenvoudig te doen. Hij houdt van or-
de en regelmaat. Hij houdt van gisteren omdat gisteren helder was. En van eergisteren omdat die 
hetzelfde was als gisteren. Maar dan gebeurt er iets wat Herman niet verwacht had en waardoor 
zijn goed georganiseerde en vertrouwde leefwereld voor altijd dreigt te verande-
ren…  
 
Metro Boulot Dodo is een woordeloze voorstelling die balanceert op de grens  
tussen slapstick en dans. Met deze voorstelling wil Nevski Prospekt het  
hebben over de kracht en de kleurrijkheid die verschillende manieren van  
“zijn” met zich meebrengen, zolang je er als enkeling maar durft voor te kiezen…  

NEVSKI PROSPEKT: 

METRO BOULOT DODO 

THEATER 
 

 

 

 

 

Donderdag 8/12/2016  
10.30 & 14.00 uur 

1e & 2e leerjaar 



Deze voorstelling speelt in de klas zelf! 
 
Een jongen en een meisje, Mikki en Mikki, wandelen in pyama de klas binnen. Dromen ze? Lopen 
ze rond in hun slaap? Zijn ze slaapwandelend toch wakker? Ze heten alleszins allebei Mikki en zijn 
allebei ontzettend bang dat ze vannacht in hun bed zullen plassen. Ze doen er alles aan om elkaar 
wakker te maken. Honderd wekkers rinkelen, een speelgoedkanon wordt afgeschoten, water drup-
pelt langs de muren naar beneden… 
 
Met NAT brengt Laika theater op school. We toveren met een minimum aan middelen een nieuwe 
wereld en gebruiken het klaslokaal als een uitdagende locatie.  
 
Op vraag van Laika schrijft de Nederlandse schrijfster/theatermaker 
Heleen Verburg een theatertekst over bedplassen en de daarbij ho-
rende faalangst. Dit universeel thema is herkenbaar over de cultu-
ren heen en is aanleiding voor een speelse voorstelling waarin twee 
kinderen van verschillende origine elkaar uitdagen en uiteindelijk 
hun angst overwinnen. 

LAIKA: 

NAT 

OP LOCATIE 

 Donderdag 11  
& Vrijdag 12/5/2017 
Voor- of namiddag  

1e & 2e leerjaar 



Het ondeugende vervolg op Van den Vos Reynaerde 
 
Reynaert De Vos is reeds jaren verbannen. 
 
Rein en Rosseel, rekels van het zuiverste water, willen niets liever dan hun vader 
leren kennen.  
Hun zoektocht naar de waarheid over hun vader, ligt bezaaid met  
ondeugende vossenstreken. En dit onder het toeziende oog van hun zorgzame 
moeder Hermeline en de gewettigde Bruun de Beer. 
 
Het rechte pad was nog nooit zover weg. De voorstelling is een 
bewerking van het bekroonde boek ‘Verhalen over de vossen-
broertjes’ van Lida Dijkstra.  En eert het vertellen van verhalen.  

COMPAGNIE GORILLA: 

DE VOSSENBROERTJES 

THEATER 
 

 

 

 

 

Donderdag 29/9/2016  
10.30 & 14.00 uur 

3e & 4e leerjaar 



Deze voorstelling is een coproductie met Theater Stap. Dit is een professioneel theatergezelschap 
dat voorstellingen maakt waarin mensen met een handicap centraal staan.  
 
WIJ OOK is een voorstelling over het gemis van je vader, over vriendschap en wat 
dat dan is, over vastpakken en omhelzen, met uw twee armen tot dat ge de hart-
slag van de ander voelt. Over de zoektocht naar liefde en harmonie en handvaten 
om de wereld te kunnen vatten. Over vergeven en vergeten. Over leven. 
 
Op exact hetzelfde moment kiezen twee mensen, zonder het van elkaar te weten, 
in hetzelfde dorp ervoor een andere kant op te gaan dan alle andere mensen. Te-
gen de stroom in. Met z’n twee alleen. Met z’n twee anders dan de rest. Met z’n 
twee afgewezen door hun papa’s. Met z’n twee ontwricht. Met 
z’n twee op zoek naar vriendschap en harmonie. 
   
Tekst & Regie: Stijn Van de Wiel 
Spel: Jason Van Laere en Marjan De Schutter 

HET GEVOLG: 

WIJ OOK 

THEATER 
 

 

 

 

 

Donderdag 27/10/2016 
10.30 & 14.00 uur 

3e & 4e leerjaar 



Een woordeloze fysieke komedie over wantrouwen, eenzaamheid, en de vreugde van het samen 
zijn. 
 
Er is een man, er is nog een man,  en er is één grote doos.  Hun verhaal speelt 
zich af in een 'niemandsland',  waar het weinige dat overblijft wordt gestolen 
of gedeeld. 
 
BIJ ONS is absurd, gul, hartverscheurend en enorm grappig. 
Na hun voorstelling "THE WOOD" schetsen Gordon Wilson en Craig Weston met 
BIJ ONS.  
 
Een poëtisch, maf stuk over de dwaasheid en kwetsbaarheid van 
het menselijk bestaan. Twee mensen die elkaar vinden, verliezen, 
en terugvinden.  

THE PRIMITIVES: 

BIJ ONS 

THEATER 
 

 

 

 

 

Dinsdag 14/3/2017 
14.00 uur 

3e & 4e leerjaar 



Tijdens deze voorstelling kruipen we in het hoofd van een demente vrouw en van 
haar kleindochter. Die tracht te begrijpen wat er aan de hand is. Waar komt oma 
vandaan? Wie was ze vroeger? Wie is ze nu? En wat moet er nu met haar? Als 
alles kan, wordt oma misschien straks wel een paarse vlinder? 
 
Als alles afstaat in mijn hoofd, als morgen in jurken van gisteren rondloopt, blijft 
er nog de dans. Als alles grijs wordt in mijn hoofd en alle vogels in de lucht ver-
drinken, als alles wat ik wist, gewist is, blijft er nog de dans.  
De dans verstijft niet aan het eind.  
 
De dans verrimpelt nooit. De dans is adem in het donker. De 
dans is glitter en is glans.  De dans is later en van lang gele-
den. De dans is nergens en van overal. De dans is grijs, de 
dans is glans. De dans is dans, is dans, is dans. 

KOPSEER: 

ALS ALLES KAN, KAN NIKS KAPOT 

MUZIEK / THEATER / DANS 
 

 

 

 

 

Maandag 17/10/2016 
10.30 & 14.00 uur 

5e & 6e leerjaar 



Ook kinderen zien dagelijks beelden van vluchtelingen, van andere kinderen in mensonwaardige  
omstandigheden. Deze voorstelling probeert dit met hen bespreekbaar te maken. Omdat wij naar 
onszelf kijken en zien dat we haast niet meer durven zien, de ogen neerslaan bij wederom te harde 
beelden. Vogelvlucht richt zich tot iedereen die ook bang is dat straks niemand nog zal durven zien. 
 
2 kinderen zitten vast in een gebouw, gevangen tussen 4 muren. 
Ze zijn halsoverkop naar hier gevlucht toen de kogels begonnen te vliegen, 
toen de straat waarin ze speelden veranderde in een hoop puin 
door de bommen. 
 
Maar dan vinden ze een nest jonge vogeltjes. De moeder is net tegen het raam 
gevlogen en beweegt niet meer. Ze moeten iets doen. 
De beestjes mogen niet doodgaan. Ze zullen ervoor zorgen. 
 
Bij deze voorstelling bieden we ook een workshop aan!  
 
Hierbij willen de makers graag hierover in gesprek gaan met kinde-
ren. Door het theaterstuk te gebruiken als ‘vonk’, zullen we de klas-
groep op een speelse manier in beweging zetten, doen nadenken en 
hun menig laten uiten.  

SPEELMAN: 

VOGELVLUCHT 

THEATER 
 

 

 

 

 

Vrijdag 25/11/2016 
10.30 & 14.00 uur 

5e & 6e leerjaar 



In de productie ‘eigenhandig’ speelt de hand de hoofdrol. De hand als zintuiglijk instrument van 
aanraking. De hand als drager van gebaar en expressie. De hand als sensibel instrument van de 
kunstenaar.  
 
Kunstwerken van Gabriel Orozco (o.v.), Hedwig Houben, Anton Cotteleer en Carla van de Puttelaar 
dagen kinderen uit om de mogelijkheden van de hand te ontdekken.  
 
Kneed mee aan de ‘Claytable’ van de Nederlandse designer Erwin Zwiers.  
Beweeg en musiceer vingervlug met je handen bij de video’s 
van  Pina Bausch, Jan Fabre, Santi Carcasona en Peng Yu.  
 
‘eigenhandig’ is verrassend vormgegeven in een speelse instal-
latie van Michiel Van Cauwelaert.  

 
25/4/2017 - 5/5/2017  
1e & 2e Kleuterklas 

1e, 2e, 3e & 4e leerjaar 



G C  J A N  VA N D E R  N O O T  
Mudaeusstraat 9 - 2960 Brecht - tel. 03 660 28 30 - www.gcbrecht.be 

PRAKTISCH: 
 
Reserveren: 
 Gebruik het reserveringsblad. Mail naar jasper.posson@brecht.be  
 Bezorg dat bij de dienst vrije tijd uiterlijk vrijdag 2 juni 2016 
 Na inschrijving wordt een bevestigingsformulier toegestuurd. Dat formulier 

dient voor akkoord teruggemaild te worden aan de cultuurdienst. 
 Na bevestiging wordt een reservatieovereenkomst in tweevoud 

toegestuurd.  
 Hieraan worden geen wijzigingen meer aangebracht zonder 

onderling akkoord. De reservatie is pas geldig na het terugzenden van de 
ondertekende reservatieovereenkomst. 

 
Annulering: 
Bij annulering van een reservatieovereenkomst tot 1 maand voor aanvang wordt 
de volledige toegangsprijs gefactureerd, tot 2 maanden voor aanvang 50% van 
de toegangsprijs. 
De voorstellingen beginnen stipt op het aangegeven uur. Gelieve uiterlijk 5 
minuten voor aanvang aanwezig te zijn. 
Na de voorstelling ontvangt de school een factuur die uiterlijk 1 maand later dient 
betaald te worden. 
 
Toegang: 
Elke theatervoorstelling kost 2,50 euro per leerling. 
Een bezoek aan de expo ’Eigenhandig’ kost ook 2,50 euro per leerling. 
De toegang voor leerkrachten en begeleiders is steeds gratis. 
 
Busvervoer: 
De cultuurdienst organiseert het busvervoer volgens de 
gegevens die op de reservatieovereenkomst vermeld 
zijn. Gelieve deze afspraken stipt te volgen. Laat de bus 
nooit vertrekken voor het aangegeven uur ook al 
staat die er al. Onze ontvangstruimtes zijn niet voorzien 
om groepen kinderen lang te laten wachten voor de 
voorstelling. 
 
 

 
De cultuurdienst is bij voorstellingen bereikbaar op:  
0496 86 80 24 

inschrijven 

bevestiging 

reservatie 



DATUM UUR VOORSTELLING 

AAN-
TAL 

LLN 

LEER-

JAAR 
E-MAIL KLASLEERKRACHT 

29/09/16 10:30 Compagnie Gorilla: De Vossenbroertjes    

29/09/16 14:00 Compagnie Gorilla: De Vossenbroertjes    

4/10/16 10:30 Picalily - Kasteel    

4/10/16 14:00 Picalily - Kasteel    

6/10/16 10:30 
Theatergroep Fien: Hoeveel zou de wereld 
wegen? 

   

6/10/16 14:00 
Theatergroep Fien: Hoeveel zou de wereld 
wegen? 

   

17/10/16 10:30 Kopseer: Als Alles kan, kan niks kapot    

17/10/16 14:00 Kopseer: Als Alles kan, kan niks kapot    

20/10/16 10:30 Anke Zijlstra - Droomkoorts    

20/10/16 14:00 Anke Zijlstra - Droomkoorts    

27/10/16 10:30 Het Gevolg: WIJ OOK    

27/10/16 14:00 Het Gevolg: WIJ OOK    

24/11/16 10:30 Ensemble Leporello: Miss Wifi & Koebrev    

  Workshop Miss Wifi & Koebrev    

24/11/16 14:00 Ensemble Leporello: Miss Wifi & Koebrev    

  Workshop Miss Wifi & Koebrev    

IDENTIFICATIE 
 
SCHOOL: _________________________________________________________________ 

 

ADRES:  _________________________________________________________________ 

   

DIRECTIE: _____________________________________________________________ 

 
CONTACTPERSOON: 
 
NAAM: _________________________________________________________________ 

 

TEL:  _________________________________________________________________ 

 

EMAIL: _________________________________________________________________ 



DATUM UUR VOORSTELLING 

AAN-
TAL 

LLN 

LEER-

JAAR 
mail  KLASLEERKRACHT 

25/11/16 10:30 Speelman: Vogelvlucht    

  Workshop Vogelvlucht    

25/11/16 14:00 Speelman: Vogelvlucht    

  Workshop Vogelvlucht    

8/12/16 10:30 Nevski Prospekt: Metro Boulot Dodo    

8/12/16 14:00 Nevski Prospekt: Metro Boulot Dodo    

26/01/17 10:00 Theater FroeFroe: Ikiloliki    

26/01/17 11:30 Theater FroeFroe: Ikiloliki    

26/01/17 14:00 Theater FroeFroe: Ikiloliki    

16/02/17 10:30 Het Gevolg: Suikerbakkerij    

16/02/17 14:00 Het Gevolg: Suikerbakkerij    

9/03/17 10:30 Esmé Bos & Bart Voet: wiegelied    

9/03/17 14:00 Esmé Bos & Bart Voet: wiegelied    

14/03/17 14:00 The Primitives: Bij Ons    

11/05/17  Laika: Nat    

11/05/17  Laika: Nat    

12/05/17  Laika: Nat    

11/05/17  Laika: Nat    

IDENTIFICATIE 
 
SCHOOL: _________________________________________________________________ 

 

ADRES:  _________________________________________________________________ 

   

DIRECTIE: _____________________________________________________________ 

 
CONTACTPERSOON: 
 
NAAM: _________________________________________________________________ 

 

TEL:  _________________________________________________________________ 

 

EMAIL: _________________________________________________________________ 



G C  J A N  VA N D E R  N O O T  
Mudaeusstraat 9 - 2960 Brecht - tel. 03 660 28 30 - www.gcbrecht.be 

IDENTIFICATIE 
 
SCHOOL: _________________________________________________________________ 

 

ADRES:  _________________________________________________________________ 

   

DIRECTIE: _____________________________________________________________ 

 
CONTACTPERSOON: 
 
NAAM: _________________________________________________________________ 

 

TEL:  _________________________________________________________________ 

 

EMAIL: _________________________________________________________________ 

DATUM UUR
(*)

 
AANTAL 

LLN 
LEERJAAR EMAIL KLASLEERKRACHT 

25/4/17 09:30  |  11:00  | 12:45  | 14:00    

26/4/17 09:30  |  11:00    

28/4/17 09:30  |  11:00 | 12:45  |  14:00    

29/4/17 09:30  |  11:00 | 12:45  |  14:00    

2/5/17 09:30  |  11:00 | 12:45  |  14:00    

3/5/17 09:30  |  11:00 |    

4/5/17 09:30  |  11:00 | 12:45  |  14:00    

5/5/17 09:30  |  11:00 | 12:45  |  14:00    

RESERVATIE EXPO: EIGENHANDIG 

(*) omcirkel je voorkeur
 


