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SECUNDAIR ONDERWIJS
CULTUURCENTRUM ZWANEBERG

7 Nederlandse makers geven 7 redenen om jeugdtheater te zien:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Om een pratende stofzuiger te zien
Om na afloop een absurd gesprek te voeren
Omdat het live en 3D is
Om wild te leren denken
Om niet te zappen, maar in te zoomen
Om te groeien en te durven struikelen
Omdat het enorm gênant kan zijn
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FLEE
Amin arriveerde als niet-begeleide minderjarige in
Denemarken vanuit Afghanistan. Vandaag, op 36-jarige
leeftijd, is hij een succesvolle academicus en gaat hij trouwen
met zijn vriend. Al 20 jaar lang hangt een groot geheim als een
donkere schaduw boven zijn leven. Dat geheim wil hij nu voor
het eerst delen met een oude vriend.
Het waargebeurde verhaal van een man die zijn verleden
onder ogen moet zien om een toekomst te krijgen. In deze
aangrijpende geanimeerde docu puzzelen we stukje per stukje
het verhaal in elkaar van een homoseksuele man die
Afghanistan ontvluchtte. Niemand kent zijn exacte verhaal,
zelfs zijn partner niet. Toch krijgt de regisseur zijn oude
schoolmakker aan het praten.

5 E,

DOELGROEP
6E EN 7E JAAR

GENRE
ANIMATIEFILM MET MIX
VAN ARCHIEFBEELDEN
DEENS, ENGELS, PERZISCH,
RUSSISCH & ZWEEDS GESPROKEN
/ NEDERLANDS ONDERTITELD
DATUM
MA 26 SEPTEMBER 2022
OM 13.30 UUR
OF
WORDT BEPAALD IN OVERLEG
MET DE SCHOOL
DUUR
1 UUR 30 MIN.
OMKADERING
LESMAP
TOEGANG
€ 4,50 / LEERLING
INFO
JEUGDFILM.BE
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OUISTREHAM
De bekende schrijfster Marianne Winckler werkt aan een boek
over precaire werkomstandigheden. Zonder haar ware
identiteit prijs te geven, sluit ze zich daarom aan bij een
schoonmaakploeg in de buurt van de Franse havenstad Caen.
Ze ontmoet er collega’s die elke euro moeten omdraaien, en
wordt er geconfronteerd met economische kwetsbaarheid en
sociale onzichtbaarheid. Maar ze ontdekt er ook de kracht van
wederzijdse solidariteit.

3E,

4E,

DOELGROEP
7e JAAR

5E, 6E EN

GENRE
FILM - DRAMA
FRANS GESPROKEN /
NEDERLANDS ONDERTITELD
DATUM
MA 3 OKTOBER 2022
OM 13.30 UUR

De film is gebaseerd op de bestseller ‘Le Quai de
Ouistreham’ van Florence Aubenas, waarin die geroemde
auteur zich voordoet als werkzoekende en schoonmaakster
wordt. Behalve Juliette Binoche en Hélène Lambert bestaat de
cast bijna volledig uit niet-professionele actrices die hun eigen
rollen spelen. Die authentieke acteerprestaties versterken de
waarachtigheid van dit sociale drama.

OMKADERING
LESMAP
FICHE FOCUS FRANSE FILM

Op 17 oktober is het elk jaar de Werelddag van het verzet
tegen Armoede. Een ideale film om rond dit thema te werken.

TOEGANG
€ 4,50 / LEERLING

DUUR
1 UUR 30 MIN.

INFO
JEUGDFILM.BE

5

© Crowned_Sifaka_Tim_Flach

© Crowned_Sifaka_Tim_Flach

fABULEUS / SOFIE PALMERS
OFF THE RECORD
Vier jongeren tussen 14 en 18 jaar tonen zich zoals ze zijn.
Fel, kwetsbaar, schaamteloos en vol lef.
Het podium is een vrijplaats waar ze letterlijk en figuurlijk
spelen met de vele versies van zichzelf.
Als hoofdrolspelers in hun eigen documentaire.
Ze zijn de stemmen van het heden, de volwassenen van de
toekomst.
Generatie Z aan het woord.
‘Off the record’ is een theaterexperiment van vier jongeren die
de touwtjes zelf in handen nemen. Ze vertellen hoe zij hun
leven zien en hoe ze denken (niet) te passen in de parameters
van de huidige samenleving. Zo maken ze een voorstelling die
uit hun hoofden, lijven en harten komt. De productie wordt
professioneel omkaderd op vlak van tekst, regie, scenografie,
kostuums en dramaturgie.
'Off the record' is een zacht statement, een gezongen en
gerapte ode voor en door de opkomende generatie. Voor en
door Generatie Z, Generatie Greta; een generatie die op
liefdevolle en haast tedere manier groot durft zijn en lawaai
durft maken – al is het maar op ukelele. (Celine Verhaest voor
Club Kultuur)

5 E,

DOELGROEP
6E EN 7E JAAR
GENRE
THEATER

DATUM
DI 15 NOVEMBER 2022
OM 10 UUR EN 13.30 UUR
DUUR
1 UUR 10 MIN.
OMKADERING
LESMAP
(VOORBESPREKING EN LES)
TOEGANG
€ 6 / LEERLING
INFO GEZELSCHAP
FABULEUS.BE
FACEBOOK.COM

Spel: Ben Herlaar Masina, Ziba Jafari, Mauro Michielsen en
Mette Plysier
Regie & coaching: Sofie Palmers
Tekst: Ellis Meeusen, Sofie Palmers, Marijn de Wit en de
spelers
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THEATER FROEFROE
UNDRWRLD
“Het pad naar een vrouwenhart is een snelweg, je moet alleen
gas durven geven. Doorvlammen is het motto van de moderne
Romeo, plankgas zal het worden.”
Van op zijn onwankelbare, zwart geblakerde troon loert
Koning Dood al eeuwen naar het leven. Het gras is er groener
en de meisjes zijn er zoveel frisser. Niets menselijks is de
Koning vreemd en ook hij wil wel eens van een nieuwe liefde
proeven. Hij stuurt zijn trouwe blinde veerman Charon erop uit
om de mooie Euridice uit haar leven te schaken.
Orfee, het knullige maar zeer muzikale vriendje van Euridice,
wil zijn lief niet opgeven en reist haar na in het dodenrijk.
Maar Hades steekt hier een stokje voor. Hij alleen bepaalt wie
sterft of wie leeft en Orfee kan proberen zoveel hij wil, hij
krijgt zichzelf nooit dood. Ondertussen bereidt Koning Dood
zijn bruiloft voor. Euridice spartelt lelijk tegen maar vooral
Persephone, de vrouw van Hades en al vijfduizend jaar
Koningin van de doden, zorgt voor weerwerk. Ze ziet de
concurrente niet zitten en koopt Charon, de veerman, om met
een paar nieuwe ogen. Die brengt Orfee naar het rijk der
doden. Als Orfee aankomt, wankelt de troon, maar Hades
geeft zich nog niet gewonnen.

DOELGROEP
1E EN 2E JAAR
GENRE
(FIGUREN)THEATER & MUZIEK
DATUM
MA 21 NOVEMBER 2022
OM 13.30 UUR
DI 22 NOVEMBER 2022
OM 13.30 UUR
DUUR
NOG NIET BEKEND
OMKADERING
LESMAP
FILMPJES
TOEGANG
€ 6 / LEERLING
INFO GEZELSCHAP
FROEFROE.BE
FACEBOOK.COM

De mythe van Orfeus en zijn tocht naar de Onderwereld, kan
nog altijd gelden als één van de mooiste verhalen over de
liefde.

Spel: Isabelle Van Hecke, Frank Dierens, Gert Dupont, Dries De
Win, Sarah Alvaro, Heleen Haest.
Livemuziek: Nelle Bogaerts (Lili Grace Music)

7
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STUDIO ORKA
PIED DE POULE
Een kleermakerszaak. Hier worden alle plooien gladgestreken,
gaten toegedekt en als je met een knoop in je maag zit, lost de
kleermaker het op. Buiten raast de stad en draait de wereld
door. Af en toe klopt er iemand aan. Voor een retouche of ‘iets
op maat, als dat gaat’?
In een wereld vol gladgestreken en rimpelloze schoonheid
toont Studio ORKA hoe voor sommige mensen geen enkel pak
wil passen. Omdat ze worstelen met hun lijf en wie ze willen
zijn. Een verhaal over hoe een schijnbaar perfecte buitenkant
schuurt met een ongelukkige binnenkant.
"De dialogen zijn doorspekt van fijne humor en
wereldwijsheid, de metafoor van het binnen/het innerlijk en
het buiten/de kleding wordt doorgetrokken in vele visuele en
tekstuele knipogen. Groots drama bevat ‘Pied de poule’ niet,
maar de mildheid van deze voorstelling werkt helend." (De
Morgen ****)

Van/met: Titus De Voogdt, Steven Beersmans, Ephraïm Cielen,
Greet Jacobs, Naomi van der Horst, Martine Decroos, Philippe
Van de Velde
Coach: Randi De Vlieghe

© Phile Deprez

DOELGROEP
3E JAAR
OPGELET: ER KUNNEN MAAR
MAX. 139 PERSONEN
(LEERLINGEN ÉN LEERKRACHTEN)
PER VOORSTELLING
AANWEZIG ZIJN.
GENRE
THEATER & MUZIEK
DATUM
VR 25 NOVEMBER 2022
OM 13.30 UUR
MA 28 NOVEMBER 2022
OM 10 UUR
VOORSTELLING OP LOCATIE
DEZE WORDT LATER
BEKEND GEMAAKT.
DUUR
1 UUR 30 MIN.
OMKADERING
LESMAP
TOEGANG
€ 7 / LEERLING
INFO GEZELSCHAP
STUDIO-ORKA.BE
FACEBOOK.COM
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OLGA
De 15-jarige Oekraïense Olga is een veelbelovende turnster die
in haar nieuwe thuisland Zwitserland van een Olympische
medaille droomt. Maar als het Europees kampioenschap
nadert, schudt de revolutie in Kiev haar wereld door elkaar.
Olga’s moeder werkt als journaliste in de vuurlinie van
Oekraïne. Olga is ongerust en wordt verscheurd door twijfels.
Moet ze dichter bij haar moeder zijn? Of mag ze haar sportieve
passie volgen? Hoe kan ze haar persoonlijke wensen
verzoenen met de situatie in haar geboorteland?
De Zwitserse Oscarinzending is een indrukwekkend portret van
een getalenteerde turnster die moeilijke persoonlijke en
politieke keuzes moet maken.

DOELGROEP
4E , 5E, 6E EN 7E JAAR
GENRE
FILM - DRAMA
DUITS, ENGELS, FRANS, ITALIAANS
& OEKRAÏENS GESPROKEN /
NEDERLANDS ONDERTITELD
DATUM
DI 29 NOVEMBER 2022
OM 13.30 UUR
DUUR
1 UUR 45 MIN.
OMKADERING
LESMAP
TOEGANG
€ 4,50 / LEERLING
INFO
JEUGDFILM.BE
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BIRTA
5E

DOELGROEP
EN 6E LEERJAAR
1E JAAR SO

Birta is ongerust wanneer ze hoort dat haar moeder
geldzorgen heeft. Misschien is er dit jaar zelfs geen geld voor
een kerstfeest! Met een groot hart en een sterk
rechtvaardigheidsgevoel wil Birta haar familie er weer
bovenop helpen. Maar geld verdienen is niet eenvoudig als je
pas 11 jaar bent.

GENRE
FAMILIEFILM / KERST
IJSLANDS GESPROKEN /
NEDERLANDS ONDERTITELD

In geval van grote of kleine armoede, zijn kinderen daar vaak
het slachtoffer van. Maar met een groot hart voor iedereen en
een sterk rechtvaardigheidsgevoel wil Birta haar familie er
bovenop helpen. Een film die zich afspeelt rond Kerstmis, maar
toch geen kerstfilm is!

DATUM
DI 6 DECEMBER 2022
OM 9.30 UUR EN 13.30 UUR
WO 7 DECEMBER 2022
OM 9.30 UUR

Regisseur Bragi Thor Hinriksson: “Ik vind dat je het hele jaar
rond naar Birta kan kijken, maar in de kerstperiode nog net iets
vaker.”

DUUR
1 UUR 25 MIN
OMKADERING
LESMAP
TOEGANG
€ 4 / LEERLING
INFO
JEUGDFILM.BE
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ONZIN (VOOR GEVORDERDEN)

DOELGROEP
1E EN 2E JAAR

FERNAND
“Al onze wetenschap, gemeten in het licht van de werkelijkheid, is
primitief en kinderachtig - en toch, het is het meest waardevolle
dat we hebben.” (Albert Einstein)
In 1927 staat de Belgische priester-kosmoloog Georges Lemaître
te roepen in de woestijn. Hij beweert dat het heelal ooit
begonnen is vanuit een klein balletje en dan een … KNAL!
Maar is dat wel zo? En hoe kan je dat nu zeker weten als je daar
zelf niet bij was?
In 2022 zit een wetenschapper met zijn twee kinderen vast in the
middle of nowhere. Op een dag vertrok zijn vrouw zonder een
spoor achter te laten. Ze besluiten om haar te gaan zoeken, tot
hun auto het begeeft. Terwijl elders misschien de wereld vergaat,
zijn zij tot elkaar veroordeeld. Daar waar de ene alles wiskundig
probeert te begrijpen en bewijzen, vlucht de andere in
complottheorieën en fantasieën. Misschien is hun moeder
ontvoerd door aliens? Maar is dat wel zo? En hoe kan je dat nu
zeker weten als je daar zelf niet bij was?
De werkelijkheid is onnoemelijk complex. Wie en wat moeten we
geloven? Hoe lang blijf je overtuigd van je eigen gelijk, ook als
iedereen de andere kant opkijkt? Hoe onderscheid je waarheid
van fictie, de zin van de onzin?

GENRE
THEATER
DATUM
MA 16 JANUARI 2023
OM 13.30 UUR
DI 17 JANUARI 2023
OM 10.30 UUR EN 13.30 UUR
DUUR
1 UUR 5 MIN.
OMKADERING
LESMAP
TOEGANG
€ 6 / LEERLING
INFO GEZELSCHAP
FERNANDSPEELT.BE

‘Onzin (voor gevorderden)’ combineert een mysterieuze roadtrip
met het leven van Lemaître om zo een ode brengen aan al die
wetenschappers die er in geslaagd zijn om door hun
onuitputtelijke nieuwsgierigheid, een grote koppigheid en vooral
een flinke dosis verbeelding een belangrijk stukje van de puzzel te
leggen.
Tekst en spel: Steven Beersmans, Heleen Desmet en Bram
Kelchtermans
11

DE MANNSCHAFT
MELISSA NEE AÏSHA OF NEE
TOCH MELISSA
‘Melissa, of nee, Aïsha, of nee, toch Melissa’ is iemand die
twijfelt over alles, maar vooral over zichzelf. Die heeft geen
idee wie ze is en wat ze met haar leven aan moet. Compleet de
weg kwijt, verdwaald, van 't padje af.
Melissa, enfin, Aïsha liegt heel haar leven bijeen. Niets is er
echt aan. Of wel? Want wat is echt?
Wat is de waarheid?
Wie bepaalt de waarheid?
Hoe weten we dat zeker?
En is de waarheid van Melissa dezelfde als de waarheid van
Aïcha?
In ‘Melissa nee Aïsha of nee toch Melissa’ onderzoekt De
Mannschaft de maakbaarheid van de waarheid, hoe ieder zijn
eigen versie heeft van de werkelijkheid. Over de waarheid niet
willen of kunnen zien. Over twijfel.
Of beter het gebrek aan te mogen twijfelen. Over geloven in
iets ook al is het misschien niet helemaal waar.

DOELGROEP
3E EN 4E JAAR
GENRE
THEATER
DATUM
MA 30 JANUARI 2023
OM 14 UUR
DI 31 JANUARI 2023
OM 10.30 UUR EN 14 UUR
DUUR
NOG NIET BEKEND
OMKADERING
LESMAP
TOEGANG
€ 6 / LEERLING
INFO GEZELSCHAP
DEMANNSCHAFT.BE
FACEBOOK.COM

Na de succesproducties ‘Dethleff’ en ‘JOHN&JANE’ maakt De
Mannschaft een nieuwe productie voor jongeren.
Opnieuw met hetzelfde concept: een lekker stevig thema
gebracht met veel humor en een taal die er boenk op is voor
jongeren of iedereen die ooit jong is geweest.

Spel: Silke Thorrez en Felix Meyer
Concept, tekst en regie: Stijn Van de Wiel en Michai Geyzen

12
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ANIMAL
Bella en Vipulan zijn allebei 16 jaar oud en behoren tot een
generatie die ervan overtuigd is dat hun toekomst wordt
bedreigd. Door klimaatverandering en de zogenaamde zesde
massa-uitsterving van soorten, kan hun wereld binnen 50 jaar
onbewoonbaar worden. Vanuit de politiek en de
bedrijfswereld blijft het bij waarschuwingen en lijkt er niet
echt iets te veranderen. Daarom besluiten Bella en Vipulan om
het probleem bij de wortel aan te pakken: bij onze relatie met
de levende wereld. Tijdens een buitengewone reis leren ze dat
we als mens intens verbonden zijn met de andere soorten op
onze planeet. En dat we onszelf kunnen redden door hen te
redden.
Een aangrijpende documentaire over de staat van onze aarde,
met een uiteindelijk motiverende en inspirerende boodschap.

NAGESPREK
In de docu ‘Animal’ zoeken twee jongeren naar wereldwijde
oplossingen voor de klimaatopwarming. Een strijd waarmee Youth
for Climate vertrouwd is.
Youth for Climate is een actiegroep die een ambitieus klimaatbeleid
eist. Ze streven ernaar om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren en
te activeren, omdat de klimaatcrisis iedereen aangaat en alle
grenzen overstijgt. Laat de leerlingen na het bekijken van de film in
gesprek gaan met één van de Youth for Climate-woordvoerders:
Anuna De Wever of Bram Michielsen.
Het nagesprek gaat door onmiddellijk na de film.
Praktische afspraken worden in juni 2022 gemaakt.
Doelgroep: alle secundaire jaren, max. 25 leerlingen
Duur: min. 30 min. - max. 1 uur
Locatie: in CC Zwaneberg, onmiddellijk na de film

VAN

1E

DOELGROEP
T.E.M.7E JAAR

GENRE
FILMDOCUMENTAIRE
FRANS GESPROKEN /
NEDERLANDS ONDERTITELD
DATUM
DI 7 FEBRUARI 2023
OM 13.30 UUR
OF
WORDT BEPAALD IN OVERLEG
MET DE SCHOOL

DUUR
1 UUR 45 MIN.
OMKADERING
LESMAP EN NAGESPREK
TOEGANG
€ 4,50 / LEERLING
€ 5 / LEERLING MET NAGESPREK
INFO
JEUGDFILM.BE
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UN MONDE
Nora gaat naar het eerste leerjaar maar komt op de
speelplaats tot de ontdekking dat haar grote broer Abel gepest
wordt. Haar vader wil dat ze van zich laat horen, maar haar
broer wil dat ze zwijgt. En dat terwijl Nora vooral zélf hoopt
om nieuwe vrienden te maken, waardoor ze een
verscheurende keuze moet maken.
Scenarist-regisseur Laura Wandel werkte zeven jaar aan haar
kwetsbare debuutfilm over de grote en kleine drama’s op
school. De Belgische inzending voor de Oscars van 2022 werd
terecht opgenomen in de shortlist van 15 films. Een tedere en
hartverscheurende filmervaring met acteerprestaties van
uitzonderlijke naturel.
‘Un Monde’ won de Ensor voor Beste Franstalige Belgische
Film op het Filmfestival van Oostende in 2022.
NAGESPREK
Regisseur Laura Wandel gaat in gesprek over haar aangrijpende
debuutfilm over pesten en treedt ook in detail over het maakproces.
Laura Wandel is een Belgische regisseur. ‘Un Monde’ is haar eerste
langspeelfilm en gooide internationaal hoge ogen omwille van haar
sterke visie als regisseur. In ‘Un Monde’ ziet het hoofdpersonage
Nora hoe haar grote broer Abel op de speelplaats wordt gepest.
Terwijl haar vader wil dat ze spreekt, wil haar broer dat ze zwijgt.
Laura Wandel is Franstalig. Het nagesprek verloopt dus in het Frans.
We raden aan dat de moderator tweetalig is om de brug te kunnen
slaan met de leerlingen in de zaal. Dit nagesprek is dus ideaal voor in
de lessen Frans.

VAN

2E

DOELGROEP
T.E.M. 7E JAAR

GENRE
FILM - DRAMA
FRANS GESPROKEN /
NEDERLANDS ONDERTITELD
DATUM
DI 14 FEBRUARI 2023
OM 13.30 UUR
OF
WORDT BEPAALD IN OVERLEG
MET DE SCHOOL
DUUR
1 UUR 12 MIN.
OMKADERING
LESMAP
NAGESPREK
FICHE FOCUS FRANSE FILM
TOEGANG
€ 4,50 / LEERLING
€ 5 / LEERLING MET NAGESPREK
INFO
JEUGDFILM.BE

Het nagesprek gaat door na de film en wordt, omwille van de
beschikbaarheid van de regisseuse, pas in het najaar 2022 definitief
bevestigd.
Doelgroep: van 2e t.e.m. 7e jaar SO, max. 25 leerlingen
Duur: min. 30 min. - max. 1 uur
Locatie: in CC Zwaneberg, onmiddellijk na de film
14

BELLE
In het echte leven zit de zelfbewuste tiener Suzu wat vast met
haar vader in een klein bergstadje. In de virtuele wereld U
daarentegen, is ze Belle, een muziekicoon met meer dan 5
miljard fans. Voor de verlegen Suzu is dat een grote uitdaging,
zeker wanneer ze het Beest ontmoet - een even fascinerend
als angstaanjagend wezen. Het is de start van een virtuele
kruisbestuiving tussen Belle en het Beest. Zal Suzu aan het
einde ontrafelen wie het Beest écht is?
Regisseur Mamoru Hosoda wil jongeren over de hele wereld
aanmoedigen om hun eigen toekomst in handen te nemen in
deze veranderende samenleving. Met de visueel spectaculaire
film ‘Belle’ viert Studio Chizu zijn tienjarige bestaan. Het is
samen met Studio Ghibli de enige animatiestudio in Japan die
volledig trouw is aan zijn iconische regisseur.

DOELGROEP
1E EN 2E JAAR
GENRE
ANIMATIEFILM
JAPANS GESPROKEN /
NEDERLANDS ONDERTITELD
DATUM
MA 6 MAART 2023
OM 13.30 UUR
DUUR
2 UUR 2 MIN.
OMKADERING
LESMAP
TOEGANG
€ 4,50 / LEERLING
INFO
JEUGDFILM.BE
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COMPAGNIE LODEWIJK/LOUIS
HAMLET HAMLETSSON
Stel dat je opgroeit in een wereld die perfect is. Met perfecte
ouders, perfecte leraars, perfecte liefjes en perfecte vrienden.
En stel je nu eens voor dat net jij de enige bent die dat niet is.
In de harde vikingwereld is kroonprins Hamlet een
buitenbeentje. Hij is niet stoer, sterk, luid en brutaal, maar
aarzelend, voorzichtig en onzeker. Uitgerekend hij krijgt nu de
verpletterende verantwoordelijkheid om in de voetsporen van
zijn vader te treden. Dé Viking onder de Vikings, de grootste
koning die zijn volk de laatste decennia gekend heeft, is op
dubieuze wijze om het leven gekomen.
Geslingerd tussen wraakgevoelens en angst, daadkracht en
onzekerheid, waanzin en helderheid, neemt Hamlet het
publiek mee in zijn worsteling en leidt hij ons naar het
onvermijdelijke bloedbad dat hem wacht.
Compagnie Lodewijk/Louis bewerkt de toneelklassieker der
toneelklassiekers tot een stomende, brutale en explosieve
voorstelling voor de jongeren van vandaag. Na de
samenwerking met Theater FroeFroe voor ‘Titus’ gaan
Compagnie Lodewijk/Louis en Hanne Torfs samen aan de slag
met deze klassieker.

DOELGROEP
3E EN 4E JAAR
GENRE
THEATER & MUZIEK
DATUM
DI 21 MAART 2023
OM 10 UUR EN 13.30 UUR
DUUR
NOG NIET BEKEND
OMKADERING
LESMAP
TOEGANG
€ 6 / LEERLING
INFO GEZELSCHAP
COMPAGNIELODEWIJKLOUIS.ORG

FACEBOOK.COM

Spel: Iris Van Cauwenbergh, Hanne Torfs, Mark Verstraete,
Yves De Pauw en anderen
Tekst: Yves De Pauw naar W. Shakespeare
Muziek: Hanne Torfs

16
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HELDER SEABRA
& COMPANHIA INSTÁVEL
LOWLANDS
De term ‘laagland’ verwijst naar een gebied dat dichtbij of
onder de zeespiegel ligt, maar ook naar de theorie van Freud
die de geest vergelijkt met een ijsberg: die drijft met een
zevende van zijn volume, zijn enige zichtbare deel, boven
water.
In deze hedendaagse dansvoorstelling duikt choreograaf
Helder Seabra (Eastman) in het onderbewustzijn en begeleidt
de artiesten en het publiek op een reis door de ‘wachtkamer
van de geest’, waar gedachten blijven tot ze de aandacht van
het bewustzijn weten te trekken.
Door middel van een zeer fysieke en experimentele dans- en
theateresthetiek, maakt men een tocht door de
schaduwwereld van het bestaan, van innerlijke verhalen die
zich ontvouwen voorbij taal en woorden. Waar de voorstelling
start met een stille, poëtische scène barst ze na een tijdje los in
opzwepende choreografieën.

5 E,

DOELGROEP
6E EN 7E JAAR
GENRE
DANS

DATUM
DO 23 MAART 2023
OM 13.30 UUR
DUUR
1 UUR 30 MIN.
OMKADERING
DANSWORKSHOP (VERPLICHT)
TOEGANG
€ 7 / LEERLING
€ 100 / DANSWORKSHOP
INFO GEZELSCHAP
HELDERSEABRA.COM

VERPLICHTE DANSWORKSHOP
Tijdens de voorbereidende dansworkshop duikt choreograaf Helder
Seabra samen met de leerlingen in de dansstijl van ‘Lowlands’.
Helder laat zien hoe de voorstelling tot stand kwam, hoe hij te werk
gaat en gaat met de leerlingen ook actief aan de slag om hen zijn
fysieke dansstijl te laten ervaren.
De workshop gaat door voor de voorstelling op school, op een
datum in overleg met de school. Praktische afspraken worden in juni
2022 gemaakt.
Doelgroep: 5e, 6e en 7e jaar, max. 25 leerlingen
Duur: 2 uren (120 min.)
Locatie: in de sporthal of danszaal of ruim, leeg lokaal op school met
goede vloer (bij meerdere workshops in hetzelfde lokaal)
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BRONKS
THE HAPPY FEW
Are they fake news or are they the new fakes?
Iedereen lijkt vandaag de dag politicus, academicus,
consument, producent, activist, nihilist, kapitalist, terrorist,
racist, journalist, idealist. En dat allemaal tezelfdertijd.
In ‘The happy few’ doen vijf acteurs een poging om de
maakbaarheid van hun identiteit te toetsen aan de realiteit.
Wie zijn ze echt en wie willen ze zijn? Zitten ze in een
luxepositie als acteurs of hebben ze een grotere
verantwoordelijkheid naar de wereld toe? Zullen hun nobele
intenties verder reiken dan de theaterzaal of blijft het bij een
verwoede poging? Voor de wereld? Voor de generaties die
volgen? Voor wie zoekende blijft?
Zijn het stand-up comedians? Martelaren? Snobistische
wannabe’s? Zijn het bovenmenselijke dansvirtuozen of
raaskallende pamflettisten die je een geweten willen schoppen
tot je bang in een hoekje wegkruipt?
En maakt het allemaal iets uit?
“ (...) deze jeugdvoorstelling van theatermaker en choreograaf
Randi De Vlieghe is wel degelijk razend actueel, in tijden waarin
maakbaarheid en identiteit veelbesproken thema’s zijn.” - De
Morgen

© Clara Hermans

DOELGROEP
4E, 5E, 6E EN 7E JAAR
GENRE
THEATER & DANS
DATUM
DI 25 APRIL 2023
OM 13.30 UUR
DUUR
1 UUR 35 MIN.
OMKADERING
LESMAP
TOEGANG
€ 6 / LEERLING
INFO GEZELSCHAP
BRONKS.BE
FACEBOOK.COM

Spelers: Laurence Roothooft, Gaspard Rozenwajn, Jotka
Bauwens, Arne Luiting & Adnane Lamarti
Choreografie & regie: Randi De Vlieghe
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I DON’T WANNA DANCE

DOELGROEP
3E EN 4E JAAR

De zomer van Joey en zijn kleine broertje begint mooi: na twee
jaar bij hun tante en oom te hebben ‘gelogeerd’, mogen ze van
de kinderrechter eindelijk weer naar huis. Zalig! Hier en daar
wringt er wel iets, maar Joey houdt van zijn moeder, en zij
houdt van hem. Tot ze in haar oude gewoontes vervalt en de
kinderen steeds vaker aan hun lot worden overgelaten.

GENRE
FILM - DRAMA
NEDERLANDS GESPROKEN

Het verhaal van de film is uit het leven gegrepen. Het werd
immers door de regisseur ontwikkeld samen met de jongen die
het zelf beleefde én de hoofdrol op zich neemt. De jonge
Yfendo vertelde wat hij had meegemaakt en hoe dat voelde.
Van zijn verhaal werd dan een pakkende, respectvolle film
gemaakt, die diep onder je vel kruipt. Een indrukwekkende
getuigenis!

DUUR
1 UUR 29 MIN.

DATUM
DI 2 MEI 2023
OM 13.30 UUR

OMKADERING
LESMAP
TOEGANG
€ 4,50 / LEERLING
INFO
JEUGDFILM.BE
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JUUL’S EARS
Muzikale docu over de Heistse jazzlegende
Juul Anthonissen en zijn jazzclub Hnita
‘Juul’s Ears’ is een heerlijk portret van (en een ode aan) de in
2008 overleden Juul Anthonissen: vermaard jazzkenner, verzamelaar en -journalist, oprichter van de even wonderlijke
als befaamde Hnita Jazz Club en onvermoeibare promotor van
de jazz.
Begin jaren vijftig ruilt de jonge Juul zijn geliefde koersfiets in
voor een platenspeler en een eerste lading vinyl. De rest is
jazzgeschiedenis.
Misschien even diep inademen?
Chet Baker, Keith Jarrett, Charles Mingus, Sun Ra, Bill Evans,
Toots Thielemans, Dexter Gordon, Archie Shepp, Art Blakey,
Pharoah Sanders, Hank Mobley, Woody Shaw, Freddie
Hubbard, Clark Terry, ... allemaal doken ze op in die kleine
jazzclub in Heist-op-den-Berg, waar tot vandaag het kruim van
de internationale jazz verschijnt.
Philippe Cortens, Bob Maes en Carlo Dieltjens maakten een
uitmuntende documentaire over deze fascinerende man en
zijn niet minder fascinerende jazzclub: archiefbeelden, oude
opnames en exclusieve interviews met (onder vele anderen)
Sonny Rollins, Toots, Marc Ribot, Archie Shepp, Gregory
Porter, Jules Deelder en Daan maken duidelijk hoe de
ongebreidelde muziekpassie van een man soms tot volstrekt
unieke dingen kan leiden.

DOELGROEP
6E EN 7E JAAR
GENRE
FILM - MUZIEKDOCUMENTAIRE
NEDERLANDS ONDERTITELD
DATUM
WORDT BEPAALD IN OVERLEG
MET DE SCHOOL
DUUR
50 MIN.
OMKADERING
INDIEN MOGELIJK MET INLEIDING
DOOR EN NAGESPREK MET ZIJN
ZOON PETER ANTHONISSEN
TOEGANG
€ 4,50 / LEERLING (T.V.V. HNITA VZW)
INFO
HNITAJAZZCLUB.BE
FACEBOOK.COM

De ticketinkomsten gaan volledig naar de Hnita Jazz Club.
Op dit ogenblik is de Hnita Jazz Club volledig gerenoveerd.
Vanaf eind september 2022 start de club terug met haar
programmatie. Meer info op www.hnitajazzclub.be

20

COOL ABDOUL
De getalenteerde jonge bokser Ismail Abdoul heeft met Sylvie
de liefde van zijn leven gevonden en verdient goed zijn
boterham als bouncer in een nachtclub. Maar dan gaat het
snel: samen met zijn mannen controleert hij alle clubdeuren in
de stad, inclusief de drugshandel erachter. Ismail wordt de
nieuwe sensatie: een levende legende, zowel in de ring als
daarbuiten. Maar de druk van de politie drijft een wig tussen
hem en iedereen die hem dierbaar is. Hij zal nu de ultieme
wedstrijd moeten strijden: die tegen zichzelf.
Deze emotionele boksbiografie vol contrasten is gebaseerd op
het levensverhaal van de Gentse legende Ismail Abdoul. Het
langspeeldebuut van de Vlaamse regisseur Jonas Baeckeland is
een persoonlijk relaas met een rode draad over discriminatie
aan de deuren van nachtclubs.
NAGESPREK
Nodig Ismail Abdoul, Jonas Baeckeland of Nabil Mallat uit voor een
nagesprek bij de Belgische film ‘Cool Abdoul’.
De film ‘Cool Abdoul’ is gebaseerd op waargebeurde feiten. Ismail
Abdoul (Gent, 22 september 1976) is een gewezen Belgische
bokslegende met Mauritaanse roots. De voormalig Belgisch en
Europees kampioen bij de halfzwaargewichten raakte als jonge
bokser verstrikt in het drugsmilieu. Enkele foute keuzes leidden zelfs
tot een gevangenisstraf. Regisseur Jonas Baeckeland verfilmt zijn
verhaal met acteur Nabil Mallat in de hoofdrol. Hij maakt met ‘Cool
Abdoul’ een universele film over ambitie, overmoed en de zoektocht
naar een succesvol en waardig leven.

4E,

5 E,

DOELGROEP
6E EN 7E JAAR

GENRE
FILM - DRAMA / BIOGRAFIE
FRANS & NEDERLANDS
GESPROKEN /
NEDERLANDS ONDERTITELD
DATUM
WORDT BEPAALD IN OVERLEG
MET DE SCHOOL
DUUR
1 UUR 52 MIN.
OMKADERING
LESMAP
NAGESPREK
TOEGANG
€ 4,50 / LEERLING
€ 5 / LEERLING MET NAGESPREK
INFO
JEUGDFILM.BE
FACEBOOK.COM

Het nagesprek gaat door onmiddellijk na de film. Praktische
afspraken worden in juni 2022 gemaakt.
Doelgroep: 4e, 5e, 6e en 7e jaar SO, max. 25 leerlingen
Duur: min. 30 min. – max. 1 uur
Locatie: in CC Zwaneberg, onmiddellijk na de film

21

OP STAP NA SCHOOL
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Wil je met je leerlingen ook eens een voorstelling buiten de schooltijd bijwonen? Dat kan, hier vind je
alvast een overzicht van de voorstellingen en lezingen voor scholen na de schooltijd. De leerlingen van
het secundair onderwijs of van een academie kunnen deze, door ons geselecteerde, voorstellingen
bijwonen aan een extra voordelig leerlingentarief.
Voorwaarden zijn dat de school deze voorstellingen actief promoot bij hun leerlingen, voor hen
reserveert en dat de avond zelf begeleiding door leerkrachten wordt voorzien. Er ligt één vrijkaart per
tien aanwezige leerlingen klaar voor de leerkrachten. De overige leerkrachten of geïnteresseerden uit
de school genieten van het leerlingentarief.
Andere voorstellingen uit onze programmabrochure 2022-2023 kan je selecteren mits overleg met
Veerle Boesmans. Voor deze voorstellingen geldt de vriendenprijs.

Praktisch
Voor 6 juni 2022 neem je x-aantal kaarten voor je geselecteerde voorstelling(en) in optie. Deze optie
bezorg je aan veerle@zwaneberg.be. Deze optie bekijken we met het gezelschap en is dus niet zeker.
We houden je hiervan op de hoogte. Ten laatste eind september 2022 laat je weten hoeveel tickets je
effectief wil. CC Zwaneberg bezorgt je hierna een factuur. Na betaling mailt CC Zwaneberg je de
tickets.
Meer uitleg over deze voorstellingen vind je op www.zwaneberg.be.

JONGERENVOORSTELLINGEN
DATUM

ARTIEST/GEZELSCHAP TITEL

di 22 november 2022 Theater FroeFroe
om 20 uur
di 25 april 2023 BRONKS
om 20 uur
vr 28 april 2023 DE MAAN
om 19.30 uur

LEERLINGTARIEF

UNDRWRLD (12+)
(figurentheater & muziek)
The happy few (13+)
(dans & theater)
Boef!

€ 8,50
€ 8,50
€ 8,50

CIRCUS
DATUM

ARTIEST/GEZELSCHAP
do 16 maart 2023
om 20 uur Gravity and other Myths

TITEL
Out of Chaos

LEERLINGTARIEF
€ 16

DANS
DATUM

ARTIEST/GEZELSCHAP TITEL

LEERLINGTARIEF

do 12 januari 2023 Rosas
Mystery Sonatas
om 20 uur Inleiding om 19.15 uur door Sylvie Huysman

€ 15,50

wo 22 maart 2023 Helder Seabra
Lowlands
om 20 uur Inleiding om 19.15 uur door Sylvie Huysman

€ 11

di 25 april 2023 BRONKS
om 20 uur

The happy few (13+)
(dans & theater)

€ 8,50

uur
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HUMOR
DATUM

ARTIEST/GEZELSCHAP TITEL

vr 28 oktober 2022
om 20 uur
do 24 november 2022
om 20 uur
vr 16 december 2022
om 20 uur
vr 13 januari 2023
om 20 uur
do 2 februari 2023
om 20 uur
do 2 maart 2023
om 20 uur
do 6, vr 7 & za 8 april 2023
om 20 uur
vr 5 mei 2023
om 20 uur
do 8, vr 9 & za 10 juni 2023
om 20 uur

René Van Meurs

2636

€9

Pieter Verelst

Ten Aarzel (première)

€9

Bas Birker

In blijde verachting

€9

Kamal Kharmach

LEERLINGTARIEF

€ 10

Michael Van Peel

Welcome to the rebellion

Thomas Smith

Rebel

Philippe Geubels

Geubels gaat in bad

€ 20

Wim Helsen

Niet mijn apen, niet mijn
circus
Wake Me Up When It’s
Over

€ 11

Alex Agnew

€ 11
€9

€ 27

JAZZ
DATUM

ARTIEST/GEZELSCHAP TITEL

LEERLINGTARIEF

za 8 oktober 2022 Jef Neve
Mysterium
om 20 uur
za 15 oktober 2022 Yazz Ahmed
Polyhymnia
om 20 uur Locatie: Hnita Jazz Club, Lostraat 106, 2220 Heist-op-den-Berg
ma 31 oktober 2022
om 20 uur
do 23 februari 2023
om 20 uur
Vr 10 maart 2023
om 20 uur

Quest
Lazarus en
Flat Earth Society
Naima Joris

Dave Liebman · Richie Beirach ·
Ron Clure · Billy Hart
Orfeus
Theatertour

€ 12
€ 12
€ 15,50
€ 11
€ 11

KLASSIEKE MUZIEK
DATUM
vr 14 oktober 2022
om 20 uur
vr 25 november 2022
om 20 uur
vr 20 januari 2023
om 20 uur
zo 19 maart 2023
om 20 uur

ARTIEST/GEZELSCHAP

TITEL

Het Banket, I SOLISTI & VRK,
Jan Decleir, Roy Aernouts
Symfonieorkest Vlaanderen

Egmont

€ 10

Emperor (Beethoven)

€ 15

Symfonieorkest Vlaanderen

Frozen in Time
(nieuwjaarsconcert)
Le Bestiaire

€ 15

Roeland Hendrikx Ensemble
met Liebrecht Vanbeckevoort

LEERLINGTARIEF

€ 10

24

vr 12 mei 2023 Flemish Chamber Philharmonic Romantische
om 20 uur o.l.v. Herman Engels
muziekcruise

€ 10

LEZING
DATUM

ARTIEST/GEZELSCHAP

TITEL

ma 24 oktober 2022 Maarten Inghels
om 20.30 uur
wo 26 oktober 2022 Joris Preckler
om 19.30 uur

LEERLINGTARIEF

Het mirakel van België

€5

Lezing over Chet Baker

€5

MUSICAL
DATUM

ARTIEST/GEZELSCHAP

vr 18 november 2022 Judas Theaterproducties
om 20 uur

TITEL
Josephine B.

LEERLINGTARIEF
€ 12

MUZIEKTHEATER/CABARET
DATUM
za 17 september 2022
om 20 uur
do 6 oktober 2022
om 20 uur
vr 14 oktober 2022
om 20 uur
do 10 november 2022
om 20 uur
vr 2 december 2022
om 20 uur
do 8 december 2022
om 20 uur
za 18 februari 2023
om 20 uur
do 23 februari 2023
om 20 uur
vr 24 maart 2023
om 20 uur
za 25 maart 2023
om 20 uur

ARTIEST/GEZELSCHAP

TITEL

LEERLINGTARIEF

Kyoko Scholiers/Opera
Ballet Vlaanderen
Danskny

Boy

€ 12

Funky Cabaret

€ 11

Het Banket, I SOLISTI & VRK, Egmont (theater &
Jan Decleir, Roy Aernouts
klassieke muziek)
Grof Geschud
Broeden

€ 10

Släpstick

The roaring twenties

€ 11

Nele Bauwens en The
Whodads
Volksopera, Wunderbaum
en HERMESensemble
Lazarus en
Flat Earth Society
DESCHONECOMPANIE

Nele Bauwens swingt
het jaar uit
Boze bejaarden

€ 10

Matthijsen, Mosuse en
Van Ballaert

HURORAM!

Orfeus
Le nozze

€9

€ 10
€ 11
€9
€ 15,50

POP/ROCK
DATUM

ARTIEST/GEZELSCHAP TITEL
vr 7 oktober 2022 Metejoor
om 20 uur

Rendez-vous theatertour

LEERLINGTARIEF
€ 25

25

za 29 oktober 2022
om 20 uur
di 1 november 2022
om 15 uur
do 17 november 2022
om 20 uur
za 10 december 2022
om 20 uur
do 15 december 2022
om 20.30 uur
do 22 december 2022
om 20 uur
do 9 februari 2023
om 20 uur
za 11 februari 2023
om 20.30 uur
za 18 maart 2023
om 20 uur
za 1 april 2023
om 20.30 uur
vr 14 april 2023
om 19.30 uur
vr 28 april 2023
om 19.30 uur
vr 19 mei 2023
om 20 uur

Yevgueni

€ 15

Zonzo Compagnie

Theatertour
STRAKS IS OOK GOED
RoundABOUT#1

Meskerem Mees

Caesar tour

€ 15

Tijs Vanneste & De
Pelikanen
Douglas Firs + support

Kempenverhalen

€ 15

Gabriel Rios

En vivo

€ 15

The Bootleg Beatles

Please Please Me tour

€ 25

Stoomboot + support

10 jaar Stoomboot

€ 10

Flip Kowlier

Theatertour nieuw album

€ 15

Spinvis

Neveldieren

€ 15

Funeral Dress, The Kids
& Belgian Asociality
DE MAAN

€7

€ 10

€ 12
Boef!

Eva De Roovere

€ 8,50
€ 10

SPORT
DATUM

ARTIEST/GEZELSCHAP

TITEL

do 13 oktober 2022 Christophe Vandegoor, Jelle
om 20 uur Cleymans & Joost Vanhyfte

Knechten van de koers

LEERLINGTARIEF
€9

THEATER
DATUM
za 17 september 2022
om 20 uur
vr 30 september 2022
om 20 uur

ARTIEST/GEZELSCHAP TITEL
Kyoko Scholiers/Opera
Ballet Vlaanderen
Lazarus

Boy
Misdaad en straf

LEERLINGTARIEF
€ 12
€ 10

Inleiding om 19.15 uur door Peter Anthonissen

Vr 14 oktober 2022 Het Banket, I SOLISTI &
om 20 uur VRK, Jan Decleir,
Roy Aernouts
wo 26 oktober 2022 Peter De Graef
om 20.30 uur Inleiding om 19.45u
di 22 november 2022 Theater FroeFroe
om 20 uur

Egmont (theater &
klassieke muziek)

€ 10

Henry

€ 10

UNDRWRLD (12+)
(figurentheater & muziek)

€ 8,50
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wo 29 maart 2023
om 20.30 uur
za 22 april 2023
om 20 uur
di 25 april 2023
om 20 uur
za 13 mei 2023
om 20.30 uur
wo 24 mei 2023
om 20 uur

De Nwe Tijd/Suzanne
Grotenhuis
Theater Malpertuis

Holy Shit

€ 10

Amor Mundi

€ 10

BRONKS

The happy few (14+) (dans
& theater)
tsjik tsjak wham (Eigen
Kweek: jonge makers)
Poupehan

hendrik & thomas
De Mannschaft

€ 8,50
€ 10
€ 10

WERELDMUZIEK
DATUM

ARTIEST/GEZELSCHAP

zo 25 september 2022 April Verch & Cody Walters
om 20 uur

zo 2 oktober 2022 Ladysmith Black Mambazo
om 20 uur
za 19 november 2022 Canzoniere Grecanico
om 20 uur Salentino
do 1 december 2022 Bombino
om 20 uur
za 21 januari 2023
om 20 uur
wo 15 februari 2023
om 20.30 uur
za 4 maart 2023
om 20 uur

Sonico
Sväng
Les Sheikhs Shikhats & B'net
Chaabi

do 30 maart 2023 Marvara en Raske Drenge
om 20 uur
do 11 mei 2023 Mec Yek
om 20 uur

TITEL/GENRE
(Energieke folk met
Ierse, Schotse,
Franse en Poolse
invloeden
afgekruid met
Amerikaanse
Country)
(Mannelijk
zangkoor uit ZuidAfrika)
Meridiana
(Tarantella uit
Italië)
Bombino Acoustic
(Woestijnblues uit
Niger)
(Tango)
(Finse folkmuziek harmonica)
(Ode aan de
zangeressen van
het Marokkaanse
populaire lied)
(Folkmuziek uit
België/Scandinavië)
(Gipsy)

LEERLINGTARIEF
€9

€ 12

€ 10

€ 10

€9
€9
€ 10

€9
€9
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KUNSTEDUCATIEVE
PROJECTEN
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© Iris Verwerft

RONDLEIDING
‘ACHTER DE SCHERMEN’
Vragen je leerlingen zich af wat er zich achter de schermen van
Cultuurcentrum Zwaneberg afspeelt? Kom dan met je
leerlingen langs en verken CC Zwaneberg in een interactieve
rondleiding ‘Achter de Schermen’. Ze ontdekken verschillende
weetjes en wist-je-datjes en verkennen op een actieve
en speelse manier alle verborgen hoekjes van CC Zwaneberg:
de regiekamer, de artiestenruimte, de schouwburg en nog
zoveel meer komt aan bod. Zelfs de kelder, want daar zit … de
orkestbak verstopt!
Een medewerker gidst jullie leerlingen doorheen het
cultuurcentrum. In de regiekamer neemt een technieker het
even over voor het technische gedeelte.
Al nieuwsgierig?
Je kan de rondleiding alvast even bekijken via de flashcards op
onze website: zwaneberg.be/achterdeschermen

3E

DOELGROEP
LEERJAAR T.E.M 2E JAAR
SECUNDAIR ONDERWIJS
(MAX. 1 KLAS PER KEER)

DATUM
IN SAMENSPRAAK MET CCZ
WORDT EEN GEPASTE DAG
AFGESPROKEN
TOEGANG
GRATIS
INSCHRIJVEN
ONLINE MET
INSCHRIJVINGSFORMULIER
INFO
VEERLE BOESMANS
VEERLE@ZWANEBERG.BE
TEL 015 46 13 51
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RONDLEIDING IN DE BIBLIOTHEEK
Kinderen maken kennis met de bibliotheek en de materialen
geschikt voor hun leeftijd. Ze leren hoe ze de boeken, strips,
dvd’s, cd’s … vinden die ze interessant, leuk, grappig, … vinden.
Ze mogen ook aan de slag met de zelfuitleenbalies.
Afhankelijk van de leeftijd en volgens suggestie van de
aanvrager breiden we de rondleiding uit met een woordje
uitleg over de website en de catalogus, een voorleesmoment,
een zelfstandige opdracht, het kiezen van materialen om uit te
lenen …
We kunnen ook een rondleiding op maat uitwerken over alle
aspecten van de bibliotheek, bijv. ‘De AVM- afdeling onder de
loep (Audiovisuele materialen)’ of ‘Welke bronnen kan ik
raadplegen in de bib?’.
In samenspraak met de begeleider van de klas spelen we in op
de noden van de groep.

LOCATIE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
CULTUURPLEIN 2
HEIST-OP-DEN-BERG
DOELGROEP
KLEUTER-, LAGER- EN
SECUNDAIR ONDERWIJS
DUUR
VAN 50 MIN. TOT 1 UUR 30 MIN.
MAX. AANTAL LEERLINGEN
1 KLAS
TOEGANG
GRATIS
INFO & INSCHRIJVEN
BART MARIEN
OPENBARE BIBLIOTHEEK
TEL 015 24 57 44
BART.MARIEN
@HEIST-OP-DEN-BERG.BE

BIBLIOTHEEK.BE
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KUNSTEDUCATIEVE OMKADERINGEN VOOR LEERLINGEN
WORKSHOPS
CC Zwaneberg organiseert, i.s.m. het gezelschap of JEF (jeugdfilm), bij de dansvoorstelling ‘Lowlands’
en een aantal films een omkadering voor leerlingen.
Bij al deze workshops is er steeds een leerkracht aanwezig. Deze doet actief mee!
DANS i.s.m. Helder Seabra: een verplichte dansworkshop voor ‘Lowlands’ (5e, 6e en 7e jaar SO) (zie
pag. 17)
FILM i.s.m. JEF: nagesprek bij de volgende films:
- ‘Animal’ (alle jaren SO) (zie pag. 13)
- ‘Un Monde’ (vanaf 2e jaar SO) (zie pag. 14)
- ‘Cool Abdoul’ (4e, 5e, 6e en 7e jaar SO) (zie pag. 21)
De praktische informatie per workshop vind je bij de voorstelling of film. Inschrijven voor deze
workshops kan je via het inschrijvingsformulier (eerst de voorstelling of film aanduiden en daarna de
workshop).
Inschrijving: online met inschrijvingsformulier vanaf 18 mei 2022. Inschrijven voor de loting kan van
woensdag 18 mei tot en met maandag 30 mei 2022. Deze inschrijvingen verwerken we eerst. Daarna
kan je nog inschrijven op vrije plaatsen.
Info: Veerle Boesmans, veerle@zwaneberg.be, tel 015 46 13 51.
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KUNSTEDUCATIEF MATERIAAL
DANS
WEBSITE ‘WWW.DANSENDANSEN.BE’
Ben je als leerkracht op zoek naar inspirerend dans(educatief)
materiaal voor je les, workshop, project? Heb je nood aan wat
meer duiding rond dans? Wil je een bundeling van kwalitatief
film- en videomateriaal omtrent (hedendaagse) dans?
Check www.dansendansen.be.
‘Dansen dansen’ is een website die (dans)docenten wil
inspireren, motiveren en prikkelen om met dans(educatie) in
relatie tot verschillende onderwerpen en thema’s aan de slag
te gaan in verschillende contexten (cultuur en onderwijs).
‘Dansen dansen’ vertrekt vanuit de basiselementen van dans
nl. lichaam, tijd, kracht en ruimte waarbij verschillende
subthema’s (bewegen, zwaartekracht, verhoudingen, geluid …)
worden uitgewerkt aan de hand van diverse vragen met films,
foto’s, actieve, receptieve en reflectieve opdrachten. De
inhoud is zeer eenvoudig en toegankelijk op maat van elke
begeleider. ‘Dansen dansen’ wordt idealiter gebruikt voor
jongeren tussen 12 en 18 jaar met zeer weinig/geen kennis
over (hedendaagse) dans, maar ook leerkrachten voor kleuteren lager onderwijs halen er zeker inspiratie uit voor hun
lessen.
‘Dansen dansen’ kwam tot stand in het kader van het
Projectmatig Wetenschappelijk Onderzoek naar danseducatie
(2010-2012) van Dafne Maes aan het Koninklijk
Conservatorium Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.

© Fred Maeck

CANON CULTUURCEL: DYNAMOOPWEG EN DYNAMOPROJECT
dynamoOPWEG brengt je klas gratis naar Cultuurcentrum
Zwaneberg! Dat kan via de bus of tram van De Lijn, met
maximum 30 personen per rit en volgens de bestaande
dienstregeling.
dynamoPROJECT geeft financiële ondersteuning tot maximum
€ 2000 voor een cultuurproject op school.
Lees er alles over op cultuurkuur.be/subsidies.
Op www.cultuur.be vind je ook inspiratie om met cultuur aan de slag te gaan op jouw school,
voorbeelden van creatieve schoolprojecten, creatieve activiteiten en cultuurpartners, ondersteuning
om op jouw school een cultuurproject uit te werken ...
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AFSPRAKEN
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RESERVEREN
Je kan reserveren voor een schoolvoorstelling, film, workshop, rondleiding door online in te schrijven met
het inschrijvingsformulier. Dit vind je via www.zwaneberg.be/scholen. Daar vind je ook alle informatie over
onze activiteiten. Inschrijven kan vanaf woensdag 18 mei 2022. De eerste inschrijvingen worden, via
loting, verwerkt na maandag 30 mei 2022 - 17 uur. Vanaf dinsdag 31 mei 2022 kan je enkel nog
inschrijven voor activiteiten die niet volzet zijn na de loting.
Je vult één formulier in per graad (ook als een activiteit voor verschillende graden is, vul je één formulier
per graad in). Dus: een apart formulier voor kleuters, 1e graad, 2e graad en 3e graad.
Duid je gewenste activiteit of activiteiten aan. Dit zijn alle activiteiten die je effectief wil bijwonen. Bij elke
activiteit kies je dan ook best zoveel mogelijk verschillende reservekeuzes. Dit voor het geval je gewenste
activiteit(en) uitverkocht is. Als er geen reservekeuze is ingevuld, gaan we er van uit dat je geen andere
activiteit wenst.
Vergeet zeker niet aan te duiden of je al dan niet interesse hebt in een bepaalde workshop (voor leerlingen
of leerkrachten).
Je vult enkel de naam van de activiteit in, geen datum of aanvangsuur. In het vakje ‘opmerkingen’ kan je
voor ons nuttige informatie kwijt.
De verwerking van de reservaties gebeurt met een lotingssysteem per inschrijvingsformulier, waarbij
Heistse scholen eerst worden geloot, vervolgens de omliggende scholen en tenslotte de scholen uit de
verdere regio.
Na de verwerking van je inschrijving bezorgen we je een voorlopige bevestiging met de juiste activiteiten,
data en uren waarop we je klas verwachten. Gelieve deze bevestiging grondig na te kijken. Wijzigingen en
annuleringen kan je doorgeven tot donderdag 7 juli 2022. Na deze datum kan je enkel annuleren wegens
overmacht. Studiedagen, sportdagen, schoolreizen, vrije dagen … zijn geen gevallen van overmacht!
Omdat we op dit ogenblik niet weten hoe de coronasituatie in het najaar 2022 zal zijn, blijft de bevestiging
van je inschrijving onder voorbehoud van de maatregelen rond het coronavirus. We weten dat dit alles
nog onzeker is, maar het geeft jullie en ook ons toch al een vooruitzicht op een hopelijk ‘normaal’
schooljaar!
We volgen de richtlijnen op de voet op. Als de activiteit, wegens overmacht, niet kan doorgaan, brengen
we je zo snel mogelijk op de hoogte. Samen zoeken we dan naar een mogelijke oplossing of alternatief.
Kosten gemaakt door de school die gepaard gaan met deze annulering, kunnen niet verhaald worden op
CC Zwaneberg.
In september mailen we je de definitieve bevestiging. Vermeld op deze bevestiging het exacte aantal
leerlingen en bezorg ons dan, voor 9 september 2022, een ondertekend exemplaar terug. Vanaf dan is je
inschrijving definitief.
Na de voorstelling versturen we de factuur op basis van het aantal aanwezige leerlingen. Dit aantal wordt
bij aankomst in CC Zwaneberg meegedeeld en afgetekend. Indien meer dan 10% van het aantal
ingeschreven leerlingen (doorgegeven in september 2022) niet aanwezig is, rekenen wij het aantal
ingeschreven leerlingen van september 2022 aan.
Indien het juiste aantal leerlingen in september niet is doorgegeven, baseren we ons op het aantal
doorgegeven leerlingen in juni 2022.
Na ontvangst van onze factuur stort je het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van CC
Zwaneberg.
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NUTTIGE WEETJES
De gezelschappen leggen voor alle voorstellingen een maximum aantal leerlingen op. Het is daarom van
groot belang om het aantal leerlingen zo correct mogelijk door te geven. Wijzigt het leerlingenaantal in
de loop van het jaar, breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte!
Mogen wij je ook vragen de aangegeven doelgroep en leeftijd te respecteren!
CC Zwaneberg werkt nauw samen met ‘de cultuurverantwoordelijke’ van de school. Aan deze persoon
(leerkracht of directie) zenden wij de bevestiging, de herinnering van de reservatie en het lesmateriaal.
Gelieve de cultuurverantwoordelijke van je school op te geven op het inschrijvingsformulier.
Het lesmateriaal wordt, voor zover beschikbaar, tijdig doorgemaild. Wij mailen de lesmap naar de
cultuurverantwoordelijke en directie. Zij zijn verantwoordelijk voor het verdelen van het toegezonden
materiaal binnen de school. Het lesmateriaal is ook altijd beschikbaar op www.zwaneberg.be/scholen.

VOORBEREIDING EN NABESPREKING
Mogen we ook het belang benadrukken van een degelijke voorbereiding. Gaat het om een monoloog,
klassieke muziek, dans, film of tentoonstelling?
Eén ding is zeker: de leerlingen weten best waar ze aan toe zijn. Op die manier krijgen ze een extra impuls
en bekijken ze het schouwburgbezoek niet langer als een uurtje ontspanning tussen de lessen door.
Meer informatie over de voorstellingen vind je in de lesmap en/of op de website van CC Zwaneberg en de
gezelschappen (vermeld in deze brochure). Vraag het lesmateriaal aan de cultuurverantwoordelijke! Je
kan het lesmateriaal ook steeds terug vinden op www.zwaneberg.be/scholen.
Cultuurconnect heeft, in nauwe samenwerking met de cultuurcentra en gezelschappen, de digitale lesmap
‘Voor de show’ gelanceerd. Een digitaal theaterspel voor het lager onderwijs om leerlingen te
enthousiasmeren voor de komende voorstelling in het cultuurcentrum. Tijdens een virtuele wandeling
door het cultuurhuis voeren de leerlingen opdrachten uit rond de podiumkunsten, theatercodes en de
specifieke voorstelling die ze gaan bekijken. Meer info op www.voordeshow.be.
Bij sommige voorstellingen organiseren we een actieve workshop ter voorbereiding of naverwerking op de
dans- of theatervoorstelling. Het gaat om een voorstelling waarvan wij vinden dat een extra omkadering
een meerwaarde is voor het bezoek. Op die manier hopen we dat de leerlingen een optimale theater-,
dans- en/of filmbeleving hebben. Meer informatie over deze omkaderingen vind je bij de activiteit in deze
brochure of op onze website.
Ook een degelijke nabespreking in de klas is belangrijk. De film- of theatervoorstellingen laten immers
vaak een indruk na bij de leerlingen. Het thema, de scenografie, het acteer- spel … kunnen besproken
worden. Meningen uitwisselen over de goede of slechte theaterervaring verscherpt de kritische blik van
jongeren én leerkrachten en draagt bij tot hun communicatievaardigheden. Dus vlieg er na de voorstelling
zeker in!
Heb je zelf suggesties voor een omkadering of wil je graag een nagesprek met de acteurs, dansers,
muzikanten, regisseur of makers? Neem dan contact op met Veerle Boesmans, tel 015 46 13 51,
veerle@zwaneberg.be. We helpen je graag verder.
We hechten ook veel belang aan de theater- of filmervaring van jouw leerlingen. Wij mailen je daarom,
samen met de herinnering en het lesmateriaal, een digitaal evaluatieformulier. Gelieve ons dit zo snel
mogelijk terug te bezorgen. We mailen dit immers door naar het gezelschap.
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HET BEZOEK
Wij verwachten je leerlingen 15 minuten vóór aanvang van de voorstelling. Zo kunnen ze tijdig hun plaats
innemen en kan de voorstelling op het afgesproken uur beginnen.
Omwille van veiligheidsredenen is de vestiaire verplicht voor mantels, boekentassen e.d. De leerlingen
kunnen hun boekentassen in de vestiaire plaatsen. Deze wordt afgesloten tijdens de voorstelling.
De begeleidende leerkrachten nemen plaats tussen hun leerlingen. Wij rekenen op hen voor een rustig
verloop van de voorstelling.
Ook vragen wij om elke vorm van snoepgoed, kauwgom, blikjes … en smartphones te verbieden. Dit uit
beleefdheid en respect voor het gezelschap en de andere scholen.
In CC Zwaneberg houden we ons aan alle protocollen omtrent corona. Afhankelijk van de situatie nemen
we soms zelfs strengere maatregelingen (vb. geen vestiaire). Zo garanderen we jullie en je leerlingen een
veilig bezoek. De meest recente informatie over onze aanpak vind je op onze website.

TOEGANGSPRIJZEN
De toegangsprijs van de voorstellingen, films, workshops, … staat telkens bij de activiteit. Bij de
schoolactiviteiten komen de begeleidende leerkrachten steeds gratis.
Je school betaalt de voorstelling na het bezoek aan CC Zwaneberg.
Na ontvangst van onze factuur stort je het verschuldigde bedrag op rekeningnummer van CC Zwaneberg.

VRAGEN?
Heb je nog vragen in verband met de inhoud van voorstellingen of praktische organisatie? Contacteer ons
gerust.
Verantwoordelijke programma:
Veerle Boesmans, tel. 015 46 13 51, veerle@zwaneberg.be
Verantwoordelijke expo:
Mieke van der Heijden, tel. 015 46 13 56, mieke@zwaneberg.be
Verantwoordelijke film:
Iris Verwerft, tel. 015 46 13 53, iris@zwaneberg.be
Verantwoordelijke inschrijvingen & lesmateriaal:
Ulrike Isenborghs, tel. 015 46 13 54, ulrike@zwaneberg.be
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KALENDER
di 20/9/2022
ma 26/9/2022
di 27 & wo 28/9/2022
ma 3/10/2022
ma 10 & di 11/10/2022
do 13 & vr 14/10/2022
ma 17 & di 18/10/2022
ma 17 & di 18/10/2022
ma 24 & di 25/10/2022
wo 9/11/2022
di 15/11/2022
ma 21 & di 22/11/2022
vr 25 & ma 28/11/2022
di 29/11/2022
wo 30/11/2022
ma 5 & di 6/12/2022
di 6 & wo 7/12/2022
ma 16 & di 17/1/2023
ma 30 & di 31/1/2023
ma 6/2/2023
ma 6 & di 7/2/2023
di 7/2/2023
ma 13/2/2023
di 14/2/2023
vr 17/2/2023
ma 6/3/2023
di 7/3/2023
di 21/3/2023
do 23/3/2023
di 28 & wo 29/3/2023
di 25/4/2023
wo 26/4/2023
do 27 & vr 28/4/2023
di 2/5/2023
ma 8 & di 9/5/2023
di 23/5/2023
ma 5 & di 6/6/2023

Hitler heeft mijn roze konijn gestolen - Film
LO 4
Flee - Animatiefilm
SO 4
Kabam! - Compilatie kortfilms
KO 4 + LO 5
Ouistreham - Film
SO 5
dOFt - Dummies
LO 6
4Hoog - Akke Akke Tuut
KO 5
tout petit - DRRRAAI
KO 6
BRONKS - 5 kilo pascal
LO 7
Hanneke Paauwe & De Studio - KLAUW!
LO 8
Ook muizen gaan naar de hemel - Animatiefilm
LO 9
fABULEUS - Off the record
SO 6
Theater FroeFroe & Lili Grace - UNDRWRLD
SO 7
Studio Orka - Pied de Poule
SO 8
Olga - Film
SO 9
Stip & Vlek - Compilatie animatiefilms
KO 7
BATMAT - BOK
LO 10
Birta - Film
LO 11 + SO 10
Fernand - Onzin (voor gevorderden)
SO 11
De Mannschaft - Melissa nee Aisha of nee toch Melissa
SO 12
Mijn leven in Versailles - Animatiefilm
LO 12
Simone De Jong - Timtim
KO 8
Animal - Filmdocumentaire
SO 13
Captain Nova - Film
LO 13
Un Monde - Film
SO 14
Kopergietery - Bambiraptor
LO 14
Belle - Animatiefilm
SO 15
Piepkuikens - Film
LO 15
Compagnie Lodewijk/Louis - Hamlet Hamletsson
SO 16
Helder Seabra - Lowlands
SO 17
Sprookjes enzo - CLICK
KO 9
BRONKS - The happy few
SO 18
Mamma Boe - Animatiefilm
KO 10
DE MAAN - Boef!
LO 16
I don’t wanna dance - Film
SO 19
Theater FroeFroe - Roodhapje
LO 17
Walpurgis - Drie sterke vrouwen
LO 18
Het Wolk - Zeep
KO 11
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ZWANEBERG-INFO
ZWANEBERG-TEAM
ADMINISTRATIE: Jan Bourgeois, Veerle Boesmans, Nikita Coenen, Seppe Dankers, Bernadette De Ost,
Carmen De Roo, Ulrike Isenborghs, Debbie Jacobs, Jonas Meukens, Manu Morris, Mieke van der Heijden,
Ruth Van Tendeloo, Nathalie Verpoorten, Iris Verwerft
TECHNIEK: Mathieu Bellekens, Philippe Cloes, Geert De Volder, Stef Discart, Joren Engels, Bert Ledegen,
Jan Van Bael, Dries Vermeulen, Stefaan Wouters
ONDERHOUD: Hatice Akyuz, Cynthia de Reyck, Simonne De Wachter, Anneke Dupont, Mary Kwain, Anja
Smets, Nataya Vimanrat

CONTACT
CULTUURCENTRUM ZWANEBERG
Cultuurplein 1
2220 Heist-op-den-Berg
015 25 07 70
info@zwaneberg.be
www.zwaneberg.be

OPENINGSUREN TICKETBALIE
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

9 - 12 uur en 13 - 17 uur
9 - 12 uur
9 - 12 uur en 13 - 20 uur
13 - 17 uur
9 - 12 uur en 13 - 17 uur
10 - 12 uur
gesloten

COLOFON
Samenstelling, redactie, lay-out: Iris Verwerft
Programmering voorstellingen & educatieve projecten, eindredactie: Veerle Boesmans
Verantwoordelijke uitgever: Jan Moons, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg

DE UITGEVER VAN DEZE BROCHURE HEEFT GETRACHT DE WETTELIJKE RECHTEN VAN DE PERSONEN DIE
HET BEELDMATERIAAL TER BESCHIKKING HEBBEN GESTELD TE RESPECTEREN. INDIEN U TOCH DENKT
AANSPRAAK TE HEBBEN WORDT U VERZOCHT DE UITGEVER TE CONTACTEREN.
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