Beste directie, cultuurverantwoordelijke, leerkracht,
Het coronavirus houdt ons nog steeds in de ban. Wie had dat ooit gedacht?
CC Zwaneberg is bijna zeven maanden op rij gesloten. Heel wat podiumvoorstellingen, schoolfilms en educatieve activiteiten voor de kleuters en leerlingen vielen weg en werden bijna allemaal verplaatst naar volgend schooljaar.
Ondertussen willen we kinderen laten genieten van kunst en cultuur, want net in deze tijden hebben kinderen (én volwassenen) nood aan fantasie, verbeelding, ontroering, ontspanning, schoonheid, … .
Maar wat kan nog wel?
Op dit ogenblik kan 1 klas op bezoek komen naar CC Zwaneberg.
In ons cultuurhuis kunnen we jullie het volgende aanbieden:
Een rondleiding ‘Achter de Schermen van CC Zwaneberg’
Een schoolfilm per klas
Daarnaast bieden we jullie graag allerlei mogelijke digitale alternatieven aan. Dit aanbod bestaat uit activiteiten om te
kijken, doen of luisteren. Het aanbod is betalend of gratis, al dan niet met reservatie en blijft geldig tot het einde van het
schooljaar 2020-2021.
Activiteiten op school
Heel wat gezelschappen, kunstenaars bieden ook activiteiten op school aan. Volledig op maat van wat toegelaten is en
wat kan op jouw school. Ter info: essentiële derden zijn, in overleg met jouw preventiedienst, toegelaten op school. Wat
kan dit aanbod op school zijn?
- een voorstelling in de klas of in de turnzaal of op de speelplaats vb. een circusvoorstelling op de speelplaats
- of een workshop in de klas vb. ‘Mousse poppen’ maken door Theater FroeFroe
Indien jullie school voor een activiteit uit dit aanbod of een ander aanbod interesse heeft, gelieve een mailtje te sturen
naar veerle@zwaneberg.be.
Dan kunnen we het aanbod samen op maat van jullie school/klas bekijken.
Wij hopen met dit aanbod dat cultuur nog een plaatsje kan krijgen binnen het lessenpakket.
Voor meer informatie of vragen, mag je me altijd contacteren.
Alvast veel plezier en graag tot snel!
Veerle Boesmans
Stafmedewerker school- en familieprogrammering
015/22 83 51
veerle@zwaneberg.be

Ulrike Isenborghs
Administratie schoolprogrammering
015/22 83 54
ulrike@zwaneberg.be

INHOUD
KIJKEN
1. Herwerkte digitale voorstelling met muzische opdrachten
‘Henry goes digital’ van Aardvork/Koen Boesman (muziek, theater, 3e graad LO)
2. Kortfilms met opdrachten voor lessen Frans, Nederlands, …
3. Literatuur met doe-opdrachten (i.h.k.v. de jeugdboekenmaand):
Ga op stap met je bosboekje van Villa Verbeelding (1e en 2e graad LO)
4. Korte voorstellingen en animatiefilms
- Vertelvoorstellingen door Raf Walschaerts (Kommil Foo) (theater, kleuters)
- ‘Morgen is een ander land’ van KVS (animatiefilm, 3e kleuterklas en 1e graad LO)
- ‘Fidelio’ van Walpurgis (animatiefilm en opera, 3e graad LO)
5. Integrale opnames van een voorstelling
- ‘Ikiloliki’ van Theater FroeFroe (figurentheater, instappers, 1e en 2e kleuterklas)
- ‘Slumberland’ van Zonzo Compagnie (muziek, 1e graad LO)
- Aanbod Theater FroeFroe (figurentheater, alle leeftijden)

DOEN
1. PAK-KET-MEE-PAKKET van OOGST & hirngespinst
2. Wandeling ‘Kunstoptocht’ op het domein ‘Kasteel Ter Laken’ in Booischot
3. Kunsteducatieve workshops van das Kunst
4. ‘Maak je eigen Beethoven-instrument’ met Symphonieorkest Vlaanderen
5. Kunsteducatieve workshops van Kunst in Zicht
a. De onuitputtelijke tekenmachine met kunstenaar Kristof Van Gestel
b. Maak one minute sculptures zoals kunstenaar Erwin Wurm
c. Maak een stop motion filmpje

LUISTEREN
1. ‘Het Archief van de Dingen’ door Tal en Thee (podcast, 1e graad en 3e leerjaar LO)

KIJKEN
1. HERWERKTE DIGITALE VOORSTELLING MET MUZISCHE OPDRACHTEN
‘HENRY GOES DIGITAL’ VAN AARDVORK/KOEN BOESMAN
muziek, theater
Quarantaine, pandemie en hoop – in 1669 en in 2020
In het najaar van 2019 creëerde Aardvork de muziektheatervoorstelling ‘Henry’ (over en met de muziek van de
Britse componist Henry Purcell én zijn tijd. Met de Coronamaatregelen in gedachten maakten we een alternatief
waarbij de voorstelling tot in de klas komt. Henry Goes Digital een combinatie van kijken (4 kortfilms) én doen (3
muzisch-artistieke opdrachten) plus tal van extra activiteiten, achtergrond en verbindingen met andere vakken.
Henry Purcell was 7 jaar toen The Great Plague London
trof in 1669. Met dit biografisch gegeven is de pestepidemie – in tempore non suspecto – een centraal element van
de muziektheatervoorstelling ‘Henry’ geworden. Meer nog: ook het ‘mondmasker’ van zijn tijd: het ‘pestmasker’ krijgt een
hoofdrol. De voorstelling focust niet alleen op wat zo’n crisis voor een kind betekent, ze toont ook hoe de kleine Henry die
crisis overwint: met verbeelding, hoop en schoonheid. Henry verzint de zotste verhalen en de mooiste melodieën bij elkaar,
maar kan hij zijn angst voor buiten ook de baas worden?
Door de coronatijden krijgt de voorstelling een extra dimensie: het kan voor de kinderen een bron van hoop en herkenning
zijn. Daarom herdachten en herwerkten ze de voorstelling:
‘Henry goes digital’ is:
- 4 kortfilms (+/- 10 min per filmpje), herdacht, herwerkt en professioneel opgenomen
- 3 kant-en-klare educatieve / muzische opdrachten verwerkt in het verhaal.
- al het nodige materiaal (filmpjes, opdrachten, werkmateriaal, …) wordt aangeleverd
In de lesmap staat extra achtergrond, extra opdrachten, koppeling aan de eindtermen en leerplandoelstellingen.
De kinderen (of de leerkracht in de klas) kiezen zelf waar ze wanneer mee aan de slag gaan. Een unieke combinatie van
kijken en doen.
Je kan zelf kiezen hoe je het project indeelt in de lestijd en welke opdrachten je wel of niet aanpakt in de klas. Het project
duurt minimaal 60 min (enkel de filmfragmenten) en maximaal 4 lesuren (de filmfragmenten + alle opdrachten).
Reserveren kan bij veerle@zwaneberg.be
INFO: BEKIJK HIER DE INFOTRAILER OVER HET GANSE PAKKET.
DOELGROEP: 3E GRAAD LO
PRIJS: € 3/LEERLING

2. KORTFILMS MET OPDRACHTEN VOOR LESSEN FRANS, NEDERLANDS, …
Filem’on wil film, beeld- en mediageletterdheid voor kinderen en jongeren stimuleren. Daarom zetten ze prijswinnende
kortfilms online, samen met eenvoudige denk, doe- en zoekopdrachten. Opdrachten die kaderen in de lessen Frans, Nederlands, welzijn, …
De filmpjes vind je hier. Selecteer dan ‘Filter op beschikbaarheid’ en ‘Gratis te zien met opdrachten’.
I
INFO: WWW.FILEMON.BE
DOELGROEP: 1E TOT EN MET 3E GRAAD LO
PRIJS: GRATIS

3. LITERATUUR MET OPDRACHTEN (I.H.K.V. DE JEUGDBOEKENMAAND):
GA OP STAP MET JE BOSBOEKJE VAN VILLA VERBEELDING
Ga met een bosboekje op pad doorheen het virtuele museum van
Villa Verbeelding. In iedere kamer doe je een opdracht en los je
vragen op. Tijdens deze ontdekkingstocht verzamel je verschillende letters om op het einde van je reis een woord mee te vormen. Een leuke opdracht in het kader van de Jeugdboekenmaand
2021.
Stap het virtuele museum hier binnen.
INFO: WWW.VILLAVERBEELDING.BE
DOELGROEP: 1E TOT EN MET 3E GRAAD LO
PRIJS: GRATIS

4. KORTE VOORSTELLINGEN EN ANIMATIEFILMS
VERTELVOORSTELLINGEN DOOR RAF WALSCHAERTS (KOMMIL FOO)
verteltheater
Met niet meer dan een tafel en wat schoenen vertelt Raf
Walschaerts van Kommil Foo op maat van de kleuters deze
drie verhaaltjes:
Kijken naar Vliegen als een vogel (duur: 6 min.)
Kijken naar Nova houdt niet van zwemmen (duur: 6 min.)
Kijken naar Hoebeliba, mijn splinternieuw woord! (duur:
3.30 min.)
DOELGROEP: KLEUTERS
PRIJS: GRATIS

‘MORGEN IS EEN ANDER LAND’ VAN KVS
animatiefilm
In dit korte verhaal volgen we een meisje dat samen met haar moeder in een donkere
laadbak van een vrachtwagen haar land ontvlucht. Dit verhaal van Michael De Cock
werd prachtig geïllustreerd door Trui Chielens.
Hier zie je de hele animatiefilm.
Je kan het verhaal ook volledig beluisteren via Spotify (41 min.)
Nog meer informatie vind je hier.
DOELGROEP: 3E KLEUTERKLAS EN 1E GRAAD LO
DUUR: 6.12 MIN.
PRIJS: GRATIS

‘FIDELIO’ VAN WALPURGIS
animatiefilm, opera
‘Fidelio’ is een spannende operatheatervoorstelling vol humor en romantiek. Als gevolg van corona herwerkte Walpurgis deze productie tot een animatiefilm voor kinderen.
De twee hoofdpersonages, Florestan en Leonore, zijn twee jonge geëngageerde artiesten die geloven in een rechtvaardige samenleving. Met hun ludieke acties betogen ze tegen de repressieve politiek van de tiran Pizarro. Maar dan sluit Pizarro Florestan op in een geheime kelder …
Je kan de animatiefilm hier bekijken.
In de lesmap staan heel wat info en doe-tips. Of ga na de film aan de slag met de
leuke karaokeopdracht op de website.
INFO: WWW.WALPURGIS.BE
DOELGROEP: 3E GRAAD LO
DUUR: 16 MIN.
PRIJS: GRATIS

5. INTEGRALE OPNAMES VAN EEN VOORSTELLING
AANBOD THEATER FROEFROE - VERSCHILLENDE VOORSTELLINGEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN
Figurentheater
Theater FroeFroe maakt theater voor kinderen, jongeren en volwassenen. Theater in een cross-over van poppen, figuren,
objecten, video, acteurs en livemuziek. Ze selecteerden enkele producties voor verschillende leeftijden zoals 'Repelsteel'
(6+), 'Bambole' (4+)... en nog veel meer. Alle voorstellingen vind je hier.

‘IKILOLIKI’ VAN THEATER FROEFROE
figurentheater
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.
Patrick Maillard is “onbekend” als de acteur onder De Grote
Boze Wolf, Kamil van Kaatje Ketnet of in Bumba himself. Hij
maakte dit heerlijke theatermomentje voor de allerkleinsten
met eigengemaakte twinkelende melodieën, een swingende aap, een baby en kleine verrassende verhaaltjes.
Bekijk de voorstelling hier. In de lesmap vind je tips om voor of na de voorstelling in de klas te werken. Je vindt er ook een
hele reeks tekeningen van de figuren uit de voorstelling.
INFO: WWW.FROEFROE.BE
DOELGROEP: INSTAPPERS, 1E EN 2E KLEUTERKLAS
DUUR: 38 MIN.
PRIJS: GRATIS

‘
SLUMBERLAND’ VAN ZONZO COMPAGNIE
muziek
‘Slumberland’ is een adembenemende filmisch-muzikale tocht naar de wereld van de nacht. Het moment
dat alles kantelt en de droom het wint van de realiteit.
Het zijn de kinderen zelf die je met hun verbazingwekkende fantasie meenemen naar een fascinerende wereld. Ze vertellen over hoe ze slapen, wat er gebeurt in
hun dromen en waarom het nacht wordt.
De voorstelling vind je hier.
INFO: WWW.ZONZOCOMPAGNIE.BE
DOELGROEP: 1E GRAAD LO
DUUR: 52 MIN.
PRIJS: GRATIS

DOEN
1. PAK-KET-MEE-PAKKET VAN OOGST & HIRNGESPINST
Een kunstzinnig wereldreparatiepakket om kinderen aan te sporen om creatief en
met verwondering naar de wereld te kijken.
OOGST en hirngespinst repareren de wereld met kinderen. Hun PAK-KET-MEE-PAKKET helpt je om zelf, hier en daar, je eigen dorp een beetje te repareren.
Maak een vouwmens of neem een warmtebad. Bouw wat winterkost of een beetje
krijtblijheid. Stuur verwarmende post naar een onbekende en zorg voor de bijen dankzij de zaadbom. Bedenk iets voor het leukgescheur en knoopwatkleur naar je buur.
Elk PAK-KET-MEE-PAKKET bestaat uit tien verwarmende opdrachten, met inspirerend
stappenplan, die op school, met de klas en in het dorp uit te voeren zijn. Zo kan je
kleine ingrepen doen in je eigen omgeving en meewerken aan een warmere wereld!
CC Zwaneberg bezorgt je het pakket.
MEER INFO: HTTP://HIRNGESPINST.BE/PAK-KET-MEE-PAKKET/
DOELGROEP: 1E TOT EN MET 6E GRAAD (DE JONGSTEN HEBBEN HULP NODIG)
PRIJS: € 5 PER PAKKET. TE BESTELLEN BIJ VEERLE@ZWANEBERG.BE

2. WANDELING ‘KUNSTOPTOCHT’ OP HET DOMEIN ‘KASTEEL TER LAKEN’
IN BOOISCHOT
Een artistiek wandelspel met de smartphone.
Met de smartphone in de hand ga je op pad voor een heus artistiek spel. Samen met je leerlingen ontdek je het domein ‘Kasteel Ter Laken’ op een speelse manier. Je navigeert als een echte
padvinder van het ene checkpoint naar het andere, en maakt
daar kennis met diverse kunstenaars. Op elke locatie worden je
leerlingen uitgedaagd om verschillende beeldende, muzikale,
theatrale en/of dansante opdrachten uit te voeren. Ontdekken,
uitdagen, samenwerken, observeren, inspireren, creëren en
vooral heel veel fun zijn de kernwoorden van dit spel.
Praktisch:
• Deze kunstzinnige avonturentocht kan je doen zonder materiaal, je hebt enkel een smartphone met 4G nodig.
Het spel wordt gespeeld met de App ActionBound.
• Deze link ( https://en.actionbound.com/bound/heistopdenbergkunstoptocht )
brengt je naar de vertrekplaats op de parking in het centrum van Booischot. Via de App krijg je de opdrachten
en de verdere route. De resultaten kan je uploaden in de app.
DOELGROEP: 1E TOT EN MET 3E GRAAD LO
DUUR: 2 UUR, AFHANKELIJK VAN HOE UITVOERIG DE LEERLINGEN ZICH SMIJTEN IN DE OPDRACHTEN. DE TOCHT IS
ONGEVEER 3 KM.
PRIJS: GRATIS

3. KUNSTEDUCATIEVE WORKSHOPS VAN DAS KUNST
Creativiteit is de kracht van de toekomst. In een snel veranderende wereld komt
het erop aan je snel te kunnen aanpassen. das Kunst maakte 50 video’s van +/10 minuten die jouw verbeeldingskracht aan het werk zetten. En dit met materiaal dat je zo voor handen hebt.
Of je nu gebiologeerd bent door de natuur of door taal, architect wilt worden of
gewoon graag knutselt, je vindt hier ongetwijfeld een thema naar jouw hart.
Dit is alvast de top-5 van het das Kunst-team:
• Droommachine
• Postkaart
• Nieuwe dieren
• Raamboodschapper
• Nieuws (Rinus Van de Velde)
INFO: WWW.DASKUNST.BE
DOELGROEP: 1E TOT EN MET 3E GRAAD LO
DUUR: 2 TOT 3 UUR PER VIDEOWORKSHOP
PRIJS: € 2,5 PER WORKSHOP. JE KOOPT DE VIDEOWORKSHOP VAN JOUW KEUZE VIA
HTTPS://DASKUNST.BE/WEBSHOP/

4. ‘MAAK JE EIGEN BEETHOVEN-INSTRUMENT’ MET SYMPHONIEORKEST VLAANDEREN
Ooit al een waterpiano gemaakt? Of een ballontrompet of
een brooddoosgitaar?
De artiesten van Symfonieorkest Vlaanderen maakten vijf
korte video’s waarin ze tonen hoe je thuis zelf eenvoudige
instrumenten kan maken.
Hier vind je de instructiefilmpjes om je instrumenten te
maken.
DOELGROEP: 1E TOT EN MET 3E GRAAD LO
DUUR: 2,5 MIN. PER VIDEO
PRIJS: GRATIS

5. KUNSTEDUCATIEVE WORKSHOPS VAN KUNST IN ZICHT
In deze drie opdrachten kan je al spelend op ontdekking gaan in de geweldige wereld van de kunsten! We besturen een
onuitputtelijke tekenmachine, bekijken de wereld één minuut door een blauwe lepelbril en maken een film van onze
droom, gegarandeerd jouw droomfilm! Klik hier voor de instructiefilmpjes.
a. De onuitputtelijke tekenmachine met kunstenaar Kristof Van Gestel
b. Maak one minute sculptures zoals kunstenaar Erwin Wurm
c. Maak een stop motion filmpje
INFO: WWW.KUNSTINZICHT.BE
DOELGROEP: 2E EN 3E GRAAD LO
PRIJS: GRATIS

LUISTEREN
1. ‘HET ARCHIEF VAN DE DINGEN’ DOOR TAL EN THEE
podcast
In ‘Het Archief van de Dingen’ luister je naar het verhaal van Luttel, de dochter van Wars de kraanman. Ze komt op haar verdwaaltochten allemaal spulletjes tegen die ze een naam geeft en
meeneemt. ‘Het Archief van de Dingen’ geeft je een Luttel-bril
om op expeditie te gaan en je eigen verdwaaltaal te maken.
De link naar de 5 verhalen vind je hier.
INFO: WWW.TALENTHEE.BE
DOELGROEP: 1E GRAAD EN 3E LEERJAAR LO
DUUR: 35 MIN.
PRIJS: GRATIS

