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G C J A N VA N D E R N O O T
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L’ANNEAU THEATRE:
NOX
THEATER

Een woordeloze (circus)voorstelling over wat er allemaal kan misgaan bij het slapen gaan.
Bij het vallen van de nacht voelen we ons, oud of jong, alleen en
vooral erg kwetsbaar. Soms gebeuren er dan wel erg rare dingen...
In deze voorstelling wordt met beelden, gebaren en een tikkeltje
tedere ondeugendheid het o zo gevoelige moment voor het slapengaan beleefd en herbeleefd.





Dinsdag 25/9/2018:
10.30 uur 14.00 uur
2e & 3e Kleuter

THEATER TIERET:
OLLEKE BOLLEKE
THEATER

Olleke Bolleke rebusolleke
Olleke Bolleke knol!
Maar Olleke wilniemeer, kanniemeer, mama
Want heel zijn hoofd zit vol!
Olle heeft 1 mama en 1 papa, 2 huizen, 3 goudvissen, 4
oma’s en 4 opa’s en een hoofd vol veel te veel vragen.
Een beeldende maar ook hilarische voorstelling over scheiding, kleine pijntjes en groot verdriet. En natuurlijk het antwoord op de vraag hoe je 3 goudvissen in precies 2 gelijke
delen verdeelt.





Donderdag 18/10/2018
10.30 14.30 uur
2e & 3e Kleuter

GRENSGEVAL:
PLOCK
THEATER

Camiel probeert het schilderij van zijn grote voorbeeld Jackson
Pollock na te maken.
Maar hoe krijgt hij de juiste vlek op de juiste plek? Moet hij de verf
druipen, gieten, spatten, smijten? Werken met kwasten of stokken
of volledige potten? Zijn hele lichaam gooit hij in de strijd. Maar
hoe hij ook draait, springt, rolt of zweeft, zijn schilderij lijkt niet op
het origineel.
Plock! is beeldend circus-geluidstheater dat alle zintuigen prikkelt.
Met brommende verfpotten, gekleurde geluiden, dansende verf en
een acrobatische schilder.





Woensdag 14/11/2018
10.30 uur
Donderdag 15/11/2018
10.30 & 14 uur
2e & 3e Kleuter

ALEXANDRA AERTS:
ROSALBA
MUZIEK

Rosalba is een woordenloze muziekvoorstelling voor peuters
en kleuters over twee zussen die tegenpolen zijn.
Alba, gespeeld door topluitiste Sofie Vanden Eynde, is triest,
haar glimlach is bevroren.
Rosa, gezongen door sopraan Lieselot Dewilde, leert haar
een lied, het lied van de luit van John Dowland.
“De kleintjes keken er met open monden naar.”
De Standaard ****





Maandag 18/2/2019
10.30 & 14.00 uur
Maandag 18/2/2019
10.30 & 14.00 uur
2e & 3e Kleuter

ENSEMBLE LEPORELLO:
EEN SCHEPPINGSVERHAAL
THEATER

In ‘een scheppingsverhaal’ maken de allerkleinsten kennis met
de allergrootste kunstwerken: Picasso, Magritte, Van Gogh...
In een fijn gechoreografeerde dans verschijnen twee personages met voorwerpen: een appel, een plant, een vis…
Die voorwerpen worden een voor een omgetoverd tot schilderijen en sculpturen van beroemde kunstenaars. Wanneer de
dag voorbij is en de maan weer opkomt, is er een klein
museum ontstaan, een ‘wunderkammer’ van kleuren en
vormen.





Donderdag 21/3/2019
10.30 & 14 uur
1e, 2e & 3e Kleuter

L’ANNEAU THEATRE:
NOX
THEATER

Een woordeloze (circus)voorstelling over wat er allemaal kan misgaan bij het slapen gaan.
Bij het vallen van de nacht voelen we ons, oud of jong, alleen en
vooral erg kwetsbaar. Soms gebeuren er dan wel erg rare dingen...
In deze voorstelling wordt met beelden, gebaren en een tikkeltje
tedere ondeugendheid het o zo gevoelige moment voor het slapengaan beleefd en herbeleefd.





Maandag 24/9/2018:
14.00 uur
1e & 2e leerjaar

ANNA’S STEEN:
MENEER GROEN & MENEER BRUIN
THEATER


Meneer Groen en Meneer Bruin ontvangen jullie zeer graag in hun eigen gecreëerd theater met heerlijke zelfgemaakte baksels en hun vele avonturen.
Als het licht dooft en de spots gaan branden, stappen Meneer Groen en Meneer Bruin in de show van hun eigen leven.
Een voorstelling met ludieke decor elementen, vrolijke entreactes , en pittige livemuziek én iedereen krijgt op het einde
een verrassing mee naar huis waar hij/zij nog lang zoet mee
zal zijn…




Donderdag 25/10/2018
10.30 & 14.00 uur
1e & 2e leerjaar

SCHIPPERS & VAN GUCHT:
HELD OP SOKKEN
THEATER

Een ontwapenend verhaal over een niet-zo-stoere ridder.
Draken verslaan, prinsessen uit torens bevrijden, dat is voor ridder
Roderick niet weggelegd. Maar laat hij nu nét iets kunnen
waarmee hij alle andere ridders aftroeft en de jonkvrouw voor zich
wint.
Een verteller in een middeleeuwse jonkvrouwjurk, maar met stoppelbaard, heeft in zijn kostuum een wereld vol draken, prinsen,
prinsessen en gehaktballen verstopt.
Bezoekertjes mogen soms zelfs meedoen met ridder Roderick.





Maandag 11/2/2019
9u30, 11u & 14.00 uur
1e & 2e leerjaar

THEATERGROEP FIEN:
WAKKER
MUZIEK



‘Wakker!’ is een liedjesvoorstelling van Theatergroep Fien
over piekeren en wakker liggen. Over dromen met je ogen
open en zin hebben in de volgende dag.



Het is nacht en iedereen slaapt. Maar achter de gordijnen in
een hoog flatgebouw branden bedlampjes. Zonder dat ze
het van elkaar weten, liggen alle bewoners wakker.

Maandag 25/2/2019
10.30 & 14.00 uur
1e & 2e leerjaar

LAIKA:
ZETELS VAN GOUD
THEATER




Een kleine voorstelling over grote vriendschap.
Ali en Aline zijn beste vrienden. Aline heeft een papa en een immense berg speelgoed. Ali heeft een mama en een vliegend tapijt. Het liefst zouden de twee altijd bij elkaar zijn.
Voor hen is het eenvoudig: Alines papa en Ali’s mama moeten met
elkaar trouwen. Zo snel mogelijk. Maar zijn ze wel verliefd op elkaar? En spreken ze nu wel of niet dezelfde taal?



Maandag 5
& Dinsdag 6/11/2018
10.30 & 14.00
1e & 2e leerjaar

BRANDUNG:
FLUUT
THEATER

FLUUT is een speelse en muzikale herwerking van Mozarts
opera ‘De Toverfluit’.
Twee pantoffelhelden gaan op zoek naar een ontvoerde
prinses en worden heen en weer geslingerd tussen goed en
kwaad.
Ze laten zich leiden en misleiden door de Koningin van de
Nacht, die beweert de enige en echte waarheid te kennen.
Dit is zwart. Dat is wit. Punt. Maar er zijn vooral veel tinten grijs,
meer dan vijftig zelfs.





Donderdag 29/11/2018
10.30 uur
3e & 4e leerjaar

THEATERGROEP FIEN:
WAKKER
MUZIEK



‘Wakker!’ is een liedjesvoorstelling van Theatergroep Fien
over piekeren en wakker liggen. Over dromen met je ogen
open en zin hebben in de volgende dag.



Het is nacht en iedereen slaapt. Maar achter de gordijnen in
een hoog flatgebouw branden bedlampjes. Zonder dat ze
het van elkaar weten, liggen alle bewoners wakker.

Dinsdag 26/2/2019
10.30 & 14.00 uur
3e & 4e leerjaar

BRANDUNG:
FLUUT
THEATER

FLUUT is een speelse en muzikale herwerking van Mozarts
opera ‘De Toverfluit’.
Twee pantoffelhelden gaan op zoek naar een ontvoerde
prinses en worden heen en weer geslingerd tussen goed en
kwaad.
Ze laten zich leiden en misleiden door de Koningin van de
Nacht, die beweert de enige en echte waarheid te kennen.
Dit is zwart. Dat is wit. Punt. Maar er zijn vooral veel tinten grijs,
meer dan vijftig zelfs.





Donderdag 29/11/2018
14 uur
5e & 6e leerjaar

BLAUWHUIS:
STAPMAN
THEATER

Een uitbundig, poëtisch en muzikaal sprookje
Theatermaker Simon D’Huyvetter brengt samen muzikante Renée het verhaal over een jongen en de wonderlijke wereld waarin hij opgroeit.
Na een ruzie met zijn broertje Jacob klimt de jongen in
een hoge boom en besluit er de rest van zijn leven te
blijven.
Daar ontmoet hij een zonderling figuur: Stapman.





Maandag 17/12/2018
10.30 & 14.00 uur
5e & 6e leerjaar

HET GEVOLG:
ROOD
THEATER

Topacteur Stefaan Degand en regisseur Stefan Perceval
brengen een organisch verhaal over pesten.
De dominante aanwezigheid van de kleur rood in dit verhaal
laat er geen twijfel over bestaan dat het zeer emotioneel geladen is.
Dit maakt dit tot een subtiel verhaal, waar veel over te bespreken valt en dus is Rood een waardevolle bijdrage aan het
debat over pesten, aan het debat over de verantwoordelijkheid van elke betrokken partij en over het hoe pesten te
stoppen is.





Maandag 21/1/2019
10.30 & 14.00 uur
5e & 6e leerjaar

PRAKTISCH:
Reserveren:

Gebruik het reserveringsblad. Mail naar jasper.posson@brecht.be
inschrijven

Bezorg dat bij de dienst vrije tijd uiterlijk vrijdag 25 mei 2018

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.
bevestiging

Hieraan worden geen wijzigingen meer aangebracht zonder
onderling akkoord. De reservatie is pas geldig na het terugzenden van de
ondertekende reservatieovereenkomst.
reservatie

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.
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

G C J A N VA N D E R N O O T
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IDENTIFICATIE
SCHOOL: _________________________________________________________________
ADRES: _________________________________________________________________
DIRECTIE:

_____________________________________________________________

CONTACTPERSOON:
NAAM:

_________________________________________________________________

TEL:

_________________________________________________________________

EMAIL:

_________________________________________________________________

DATUM UUR

VOORSTELLING

24/9

L'anneau theatre: NOX

25/9
25/9
18/10
18/10
25/10
25/10
5/11
5/11
6/11

14u

10u30 L'anneau theatre: NOX
14u

L'anneau theatre: NOX

10u30 Theater Tieret: Olleke Bolleke
14u

Theater Tieret: Olleke Bolleke

10u30 Anna's Steen: Meneer Groen & Meneer Bruin
14u

Anna's Steen: Meneer Groen & Meneer Bruin

10u30 Laika: Zetels van Goud
14u

Laika: Zetels van Goud

10u30 Laika: Zetels van Goud

6/11

14u

Laika: Zetels van Goud

14/11

11u

Grensgeval: Plock

15/11
15/11
29/11
29/11
17/12
17/12

10u30 Grensgeval: Plock
14u

Grensgeval: Plock

10u30 Brandung: Fluut
14u

Brandung: Fluut

10u30 Blauwhuis: Stapman
14u

Blauwhuis: Stapman

AANTAL
LLN

LEERJAAR

mail KLASLEERKRACHT

IDENTIFICATIE
SCHOOL: _________________________________________________________________
ADRES: _________________________________________________________________
DIRECTIE:

_____________________________________________________________

CONTACTPERSOON:
NAAM:

_________________________________________________________________

TEL:

_________________________________________________________________

EMAIL:

_________________________________________________________________

DATUM UUR
21/1

VOORSTELLING

10u30 Het Gevolg: Rood

21/1

14u

11/2

9u30 Schippers & Van Gucht: Held op Sokken

11/2

11u

Schippers & Van Gucht: Held op Sokken

11/2

14u

Schippers & Van Gucht: Held op Sokken

18/2
18/2
19/2
19/2
25/2
25/2
26/2
26/2
21/3
21/3

Het Gevolg: Rood

10u30 Alexandra Aerts: Rosalba
14u

Alexandra Aerts: Rosalba

10u30 Alexandra Aerts: Rosalba
14u

Alexandra Aerts: Rosalba

10u30 Theaetergroep Fien: Wakker
14u

Theaetergroep Fien: Wakker

10u30 Theaetergroep Fien: Wakker
14u

Theaetergroep Fien: Wakker

10u30 Ensemble Leporello: een scheppingsverhaal
14u

Ensemble Leporello: een scheppingsverhaal

AANTAL
LLN

LEERJAAR

mail KLASLEERKRACHT

