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LAGER ONDERWIJS
CULTUURCENTRUM ZWANEBERG
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Om te groeien en te durven struikelen
Omdat het enorm gênant kan zijn
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HITLER HEEFT MIJN ROZE KONIJN
GESTOLEN
Anna heeft het te druk met schoolwerk en vrienden om te
beseffen dat de wereld op springen staat. Overal in Berlijn
duiken posters op met de afbeelding van Hitler en de sfeer
van oproer hangt in de straten. Wanneer haar vader, een
joods journalist, verdwijnt en de familie halsoverkop moet
vluchten uit Duitsland, beseft Anna dat het leven nooit meer
hetzelfde zal zijn. Vanaf nu is ze een vluchteling, die nieuwe
talen leert en nieuwe vrienden maakt.
Naar het ontroerende levensverhaal van de auteur Judith
Kerr.
Van de Oscarwinnende regisseur Caroline Link, naar het
ontroerende levensverhaal van de auteur Judith Kerr.
Winnaar van de prijs voor Beste Langspeelfilm (professionele
jury) op JEF festival 2021.
FILMWORKSHOP
Ontdek hoe een filmmaker verhalen vertelt met beelden.
Anna en haar familie moeten door de komst van Hitler plotseling
Duitsland verlaten. Vanaf nu is ze een vluchteling, die nieuwe talen
moet leren en nieuwe vrienden moet maken. Je komt tijdens deze
workshop te weten hoe een filmmaker een verhaal in beelden giet.
Ga zelf aan de slag met enkele actieve camera-opdrachten die je
laten denken als een regisseur. Bedenk hoe jij Anna zou
verwelkomen in je land, stad of school. Hoe zou jij jullie gewoontes
in beeld omzetten om Anna zich meteen thuis te doen voelen?

5E

DOELGROEP
EN 6E LEERJAAR

GENRE
FILM - DRAMA
DUITS GESPROKEN /
NEDERLANDS ONDERTITELD
DATUM
DI 20 SEPTEMBER 2022
OM 9.30 UUR EN 13.30 UUR
DUUR
1 UUR 59 MIN.
OMKADERING
LESMAP
FILMWORKSHOP
TOEGANG
€ 4 / LEERLING
€ 100 / FILMWORKSHOP
INFO
JEUGDFILM.BE

De workshop gaat door na de film op een datum in overleg met de
school. Praktische afspraken worden in juni 2022 gemaakt.
Doelgroep: 5e en 6e leerjaar, max. 25 leerlingen
Duur: 2 uur 30 min. (3 uur met pauze)
Locatie: in een ruim, leeg lokaal op school (zelfde lokaal bij
meerdere workshops)
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KABAM!
Iedereen is wel eens bang, toch? Met een bonkend hart en
trillende benen? De kinderen uit de klas van meester Mo alvast
wel. Voor de kapper bijvoorbeeld of voor de zwemles of om
voor gek te staan in de klas. In deze zesdelige compilatie
maken we kennis met een klas kleuters en hun grootste
angsten. Elk personage is energiek en eigenwijs en heeft een
volledig unieke angst. Maar we ontdekken vooral dat er met
wat fantasie voor elke angst een speelse oplossing bestaat!
‘Kabam!’ werd op het Nederlandse Cinekid festival verkozen
tot Beste Nederlandse Fictieserie van 2021. De
maatschappelijke thematiek en de diverse casting zorgen voor
een schijnbaar moeiteloze weerspiegeling van de leefwereld
van kleuters en kinderen uit het eerste leerjaar.

FILMWORKSHOP
Iedereen is wel eens bang, toch? Net zoals de kinderen uit de serie
‘Kabam!’ pakken we tijdens deze workshop kinderangsten beet.
Want wat gebeurt er als je bang bent? Dat verkennen we voor de
camera. Daarna gebruiken we onze fantasie om die angstige emotie
te overwinnen: we laten de knuffelboom praten, lettertjes dansen
en we juichen in slow motion. In deze workshop gaan de kinderen
actief aan de slag met film en verschillende fijne apps gelinkt aan de
serie ‘Kabam!’.

3E

DOELGROEP
KLEUTERKLAS EN 1E LEERJAAR
GENRE
COMPILATIE KORTFILMS
NEDERLANDS GESPROKEN

DATUM
DI 27 SEPTEMBER 2022
OM 10 UUR EN 14 UUR
WO 28 SEPTEMBER 2022
OM 10 UUR
DUUR
48 MIN.
OMKADERING
LESMAP
FILMWORKSHOP
TOEGANG
€ 4 / LEERLING
€ 90 / FILMWORKSHOP
INFO
JEUGDFILM.BE

De workshop gaat door na de film op een datum in overleg met de
school. Praktische afspraken worden in juni 2022 gemaakt.
Doelgroep: 3e kleuterklas en 1e leerjaar, max. 25 leerlingen
Duur: 1 uur 30 min. (zonder pauze)
Locatie: in een ruim, leeg lokaal op school (zelfde lokaal bij
meerdere workshops)
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DOFT
DUMMIES
Over de ongeschreven regels van onze doe-het-zelfmaatschappij
Ons sociaal leven zit vol ongeschreven regels. In de rij staan
als je wacht, trakteren als je jarig bent, ‘gezondheid’ zeggen
als iemand niest, … Het lijkt allemaal vanzelfsprekend. In
‘Dummies’ zien we twee individuen die deze regels niet
kennen, maar wel terecht komen in situaties waar ze nuttig
kunnen zijn. En dat zou wel eens voor grappige, maar pijnlijke
situaties kunnen zorgen …
Een toegankelijke en humoristische dansvoorstelling waarbij
twee dummies de klungeligheid van onze doe-het-zelfmaatschappij laten zien. ‘Dummies’ is relevant, herkenbaar en
toont op een speelse manier de absurditeit van onze
gewoontes. Ze geven ons een aparte kijk op wat wij als
‘normaal’ beschouwen.

BEWEGINGS-, ACROBATIEWORKSHOP
In de ‘Dummies’-workshop maken we van de ruimte één groot
werklabo, waarbij we dagelijkse voorwerpen op een creatieve
manier gaan heruitvinden. Waar kan een stoel nog allemaal voor
dienen? Draai de tafel om en het wordt misschien iets helemaal
anders? We leren ook enkele basisprincipes van acrobatie en
partnerwerk kennen. De nadruk ligt op beleven, ervaren en doen.
De workshop gaat door na de schoolvoorstelling op een datum in
overleg met de school. Praktische afspraken worden in juni 2022
gemaakt.
Doelgroep: 1e en 2e leerjaar, max. 25 leerlingen
Duur: 2 lesuren (100 min.)
Locatie: in de sporthal of grote ruimte met houten vloer of
sportvloer op school (meerdere workshops in hetzelfde lokaal)
Materiaal: muziekinstallatie voorzien

1E

DOELGROEP
EN 2E LEERJAAR

GENRE
CIRCUS & BEWEGING
DATUM
MA 10 OKTOBER 2022
OM 14 UUR
DI 11 OKTOBER 2022
OM 10.30 UUR EN 14 UUR
DUUR
50 MIN.
OMKADERING
LESMAP
VOORDESHOW.BE
TOEGANG
€ 5 / LEERLING
€ 90 /
BEWEGINGSWORKSHOP
INFO GEZELSCHAP
DOFT.BE
FACEBOOK.COM
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© Clara Hermans

BRONKS
5 KILO PASCAL
Manu hoort alles.
De vis van de bovenburen,
de kleine wijzer van het Mickey Mouse horloge van de Joeri,
de buurvrouw die haar nagels lakt,
zelfs de prik in de colafles …
Manu en Wim, twee broers.
De ene is overgevoelig, de andere is doof.
De ene verzamelt, de andere drumt.
De ene probeert uit alle macht niets te horen, de andere
probeert uit alle macht iets te horen.
Na een uit de hand gelopen ruzie vlucht Wim weg.
Iedereen maakt zich zorgen.
Dagen gaan voorbij zonder een teken van leven.
Een zoekactie, speurhonden, helikopters, … niets levert iets op.
Alleen Manu, zijn overgevoelige broer, zou hem kunnen
opsporen en terugvinden.
Waagt Manu de stap naar buiten en trotseert hij er alle
geluiden? Of loopt de queeste die hem naar zijn broer moet
leiden fataal af?

© Clara Hermans

DOELGROEP
5E EN 6E LEERJAAR
GENRE
THEATER
DATUM
MA 17 OKTOBER 2022
OM 13.30 UUR
DI 18 OKTOBER 2022
OM 10.30 UUR EN 13.30 UUR
DUUR
50 MIN.
OMKADERING
LESMAP
TOEGANG
€ 5 / LEERLING
INFO GEZELSCHAP
BRONKS.BE
FACEBOOK.COM

Tekst en spel: Dries Notelteirs
Coaching: Joris Van den Brande
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© Stef Stessel

HANNEKE PAAUWE & DE STUDIO
KLAUW!
Wauw, wauw, wauw. Wij zijn KLAUW!
De geweldige club van geweldige én moedige kinderen.
We willen niet bang zijn dat we nooit de eerste,
de beste, de slimste, de mooiste, de succesvolste zullen zijn.
Ben jij het ook beu om bang gemaakt te worden?
Om altijd te moeten concurreren?
Kom bij KLAUW! Extra leden zijn welkom.
Ben jij de baas over je angsten of zijn je angsten de baas over
jou?
Is angst een aangename raadgever?
Heb jij dezelfde angsten als mama en papa?
Kan je angst zaaien?
Is angst besmettelijk?
Is bang zijn gezond?
Wat is erger: bang zijn, of bang maken?
‘KLAUW!’ onderzoekt de vele gezichten, tactieken en gevolgen
van angst. Het wordt een vurig pleidooi om te mogen genieten
van griezelen en gevaar. Voor het recht van kinderen om bang
te mogen zijn.
Een spannende tocht door de donkere krochten van oeroude
angsten en moderne manipulatietechnieken. Een
horrorvoorstelling over angst en moed. Over kracht en hoop.
“Het theater van Hanneke Paauwe is altijd weer op een
prettige manier storend.” (De Standaard)

© Stef Stessel

DOELGROEP
3E EN 4E LEERJAAR
GENRE
THEATER

DATUM
MA 24 OKTOBER 2022
OM 13.30 UUR
DI 25 OKTOBER 2022
OM 10 UUR EN 13.30 UUR
DUUR
1 UUR 10 MIN.
OMKADERING
LESMAP
VOORDESHOW.BE
TOEGANG
€ 5 / LEERLING
INFO GEZELSCHAP
DESTUDIO.COM
HANNEKEPAAUWE.BE
FACEBOOK.COM/DESTUDIO
FACEBOOK.COM/HANNEKE

Tekst en regie: Hanneke Paauwe
Spel: Eva Schram, Anna Vercammen en Bert Dobbelaere
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OOK MUIZEN GAAN NAAR DE
HEMEL
Na een onverwacht ongeluk komen een jonge muis met een
opvliegend karakter en een onzekere vos samen in de
dierenhemel terecht. In deze nieuwe wereld moeten ze leren
hun natuurlijke instincten te bedwingen om met elkaar de
uitdagingen van deze prachtige, maar spannende omgeving
aan te gaan. Hun reis is vol gevaren en verrassingen, maar
tijdens hun avonturen worden ze de beste vrienden.
‘Ook muizen gaan naar de hemel’ is een prachtige stopmotionfilm over het overwinnen van vooroordelen en de
kracht van vriendschap.
FILMWORKSHOP
Dompel je onder in een betoverend dierenrijk. Net zoals de
makers van ‘Ook muizen gaan naar de hemel’ verkennen we
de wondere wereld van puppet animation. Met behulp van de
stop-motion techniek wekken we ons zelfgemaakte dier tot
leven in wel drie dimensies. Hoe al die dieren zich gedragen
wanneer ze in een film belanden? Dat bepaal je zelf! Is een uil
echt verstandig en een krokodil serieus gemeen? In een korte
voice-over maken we verrassende eigenschappen en
vooroordelen bespreekbaar. Want zoals de film ons leert: Het
maakt niet uit welke vacht je hebt, het belangrijkste is wat er
vanbinnen zit.

DOELGROEP
1E, 2E EN 3E LEERJAAR
GENRE
ANIMATIEFILM
NEDERLANDS GESPROKEN
DATUM
WO 9 NOVEMBER 2022
OM 9.30 UUR
DUUR
1 UUR 27 MIN.
OMKADERING
LESMAP
FILMWORKSHOP
TOEGANG
€ 4 / LEERLING
€ 100 / FILMWORKSHOP
INFO
JEUGDFILM.BE

De workshop gaat door na de film op een datum in overleg
met de school. Praktische afspraken worden in juni 2022
gemaakt.
Doelgroep: 1e, 2e en 3e leerjaar, max. 25 leerlingen
Duur: 2 uur 30 min. (3 uur met pauze)
Locatie: in een ruim, leeg lokaal op school (zelfde lokaal bij
meerdere workshops)
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BATMAT
BOK
Daar staan we. Op een rij.
We kijken elkaar aan.
Lopen. Afzetten. Springen.
Zo moet het.
Volgens de regels.
Hop naar school. Hop huiswerk maken.
Hop over de bok … slik … de BOK?!
In deze voorstelling met veel beweging en weinig woorden
onderzoekt BATMAT de spelregels van het leven in en rond de
turnzaal. Wie niet sterk is, moet slim zijn.
Wie niet als laatste gekozen wil worden, nog slimmer.
Maar wat doe je als je niet goed hebt geslapen?
Of je turnzak bent vergeten?
Of wat als je van plan was onder de bok door te kruipen in
plaats van eroverheen te springen?

Spel: Carli Gellings, Heleen Desmet, Silke Verslype, Charlotte
Wellens

3E

DOELGROEP
EN 4E LEERJAAR

GENRE
BEWEGINGSTHEATER
DATUM
MA 5 DECEMBER 2022
OM 14 UUR
DI 6 DECEMBER 2022
OM 10.30 UUR EN 14 UUR
DUUR
55 MIN.
OMKADERING
LESMAP
VOORDESHOW.BE
TOEGANG
€ 5 / LEERLING
INFO GEZELSCHAP
BATMAT.BE
FACEBOOK.COM
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BIRTA
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.
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!
Regisseur Bragi Thor Hinriksson: “Ik vind dat je het hele jaar
rond naar Birta kan kijken, maar in de kerstperiode nog net iets
vaker.”

5E

EN

6E

DOELGROEP
LEERJAAR EN 1E JAAR SO

GENRE
FILM
IJSLANDS GESPROKEN /
NEDERLANDS ONDERTITELD
DATUM
DI 6 DECEMBER 2022
OM 9.30 UUR EN 13.30 UUR
WO 7 DECEMBER 2022
OM 9.30 UUR
DUUR
1 UUR 25 MIN.
OMKADERING
LESMAP
TOEGANG
€ 4 / LEERLING
INFO
JEUGDFILM.BE

11

MIJN LEVEN IN VERSAILLES
Violette heeft onlangs haar ouders verloren. Nu gaat het
achtjarige weesmeisje bij haar oom wonen, die het onderhoud
doet van het beroemde paleis van Versailles. Violette heeft
een hekel aan hem: hij stinkt, heeft geen tafelmanieren en
snurkt vreselijk. Maar tussen de blinkende spiegelzalen en
strak aangelegde tuinen groeien de grote brombeer en het
koppige meisje stilaan naar elkaar toe. Samen kunnen ze hun
verdriet een plaats geven.
De schitterende historische decors van de film lijken wel
kunstwerken. Al even tijdloos zijn de oprechte gevoelens van
blijdschap en verdriet. Het resultaat is een heerlijk mooie,
ontroerende animatiefilm.
‘Mijn leven in Versailles’ bekijk je in combinatie met twee
schitterende kortfilms (‘Paraplu's’ en ‘Pompier’).

1E

DOELGROEP
EN 2E LEERJAAR

GENRE
ANIMATIEFILM
NEDERLANDS GESPROKEN
DATUM
MA 6 FEBRUARI 2023
OM 13.30 UUR
DUUR
50 MIN.
OMKADERING
LESMAP
KLEURPLATEN
TOEGANG
€ 4 / LEERLING
INFO
JEUGDFILM.BE
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CAPTAIN NOVA
Het jaar 2050. De volwassen vrouw Captain Nova reist terug in
de tijd om de wereld te redden van een vreselijke natuurramp.
Maar door die tijdreis verandert Nova terug in een meisje van
12. Samen met haar robotje is zij de enige die ons kan
behoeden van de apocalyptische catastrofe. Maar wat haar
geheimzinnige doel is, weet alleen zij. De sciencefictionfilm
geeft een overtuigend dor en beklemmend beeld van
Nederland in 2050, maar put ook prachtige beelden uit het
typisch Nederlandse landschap van vandaag, vol duinen en
velden.
Dit spannende en milieubewuste avontuur met veel respect
voor de stem van kinderen, won de prijs van Beste Kinderfilm
op het Nederlandse Cinekid festival.

3E EN

DOELGROEP
4E LEERJAAR

GENRE
AVONTURENFILM /
SCIENCEFICTION
NEDERLANDS GESPROKEN
DATUM
MA 13 FEBRUARI 2023
OM 9.30 UUR EN 13.30 UUR
DUUR
1 UUR 30 MIN.
OMKADERING
LESMAP
TOEGANG
€ 4 / LEERLING
INFO
JEUGDFILM.BE
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© Phile Deprez

© Phile Deprez

KOPERGIETERY
BAMBIRAPTOR
Heeft hier ooit, héél lang geleden, een dinosaurus
rondgelopen?
Waren dino’s eigenlijk gigantische kippen?
Hoe smaakt een prehistorische omelet?
Zijn alle dino’s uitgestorven?
Waar zijn al die dode dino’s gebleven?
Verpulverd tot zand?
Zitten er dinodeeltjes in de zandbak op school?
Tussen mijn tenen?
Tussen mijn tanden?
Zitten er dinodeeltjes in mij?
En ben ik dan ook een dino?
Jonas en Mats sluipen een dolgedraaid kinderhoofd binnen. Ze
gaan op zoek naar de alledaagse verwondering die de kleinste
kinderen en de grootste filosofen met elkaar delen.
Gaandeweg raken ze verstrikt in harige hersenspinsels,
veelhoekige denkkaders en onvoorziene gedachtenkronkels.
Bambiraptor, een geestige viering van het kinderhoofd dat
niet kan stoppen met doordraaien.

5E

DOELGROEP
EN 6E LEERJAAR
GENRE
THEATER

DATUM
VR 17 FEBRUARI 2023
OM 13.30 UUR
DUUR
1 UUR
OMKADERING
VOORDESHOW.BE
KIOSK.KOPERGIETERY.BE/
KIOSK/BAMBIRAPTOR/
TOEGANG
€ 5 / LEERLING
INFO GEZELSCHAP
KOPERGIETERY.BE
FACEBOOK.COM

"Een uitzonderlijk creatieve en beeldrijke jeugdvoorstelling,
waarin spelen met taal een kunst wordt. Een pretentieloze ode
aan de fantasie." (**** Het Nieuwsblad, M. Degrande)

Spel & creatie: Jonas Baeke, Mats Vandroogenbroeck
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PIEPKUIKENS
Wanneer eendenkuikens uit het ei kruipen, gaan ze meteen op
zoek naar hun moeder. Pech voor Cathy! Ze krijgt voor haar
10de verjaardag een eendenei cadeau, maar het is haar beste
vriendin Margaux die door het kuiken als moeder wordt
uitgekozen. Maar Margaux kan niet voor het diertje zorgen. Ze
zit in een rolstoel, en bovendien willen haar ouders het
schattige beestje niet in huis. Wat nu? Als niemand het kuiken
wil verzorgen, dreigt het binnenkort in een blik kattenvoer te
eindigen. Voor Cathy en Margaux betekent dit het begin van
een groot avontuur: stiekem vertrekken ze op een tocht naar
de riviermonding, waar ze het kuiken willen uitzetten bij zijn
soortgenoten. Ondertussen zitten hun ongeruste ouders en
zelfs de politie hen op de hielen …

FILMWORKSHOP
In ‘Piepkuikens’ gaan Cathy en Margaux op avontuur om een
eendenkuiken naar het vogelparadijs te brengen. Tijdens de
workshop gaan wij óók op avontuur… in de film. We ontdekken
samen de ‘grammatica van de filmtaal’. Via actieve filmopdrachten
gaan we aan de slag met camerashots, geluid, montage en meer. Tot
slot bootsen we een filmfragment na, waarin het lijkt alsof jij het
eendje uitwuift naar het paradijs… Kan jij ook zo moedig loslaten als
Cathy en Margaux?

3E

DOELGROEP
EN 4E LEERJAAR

GENRE
DRAMA
NEDERLANDS GESPROKEN
DATUM
DI 7 MAART 2023
OM 9.30 UUR EN 13.30 UUR
DUUR
1 UUR 23 MIN.
OMKADERING
LESMAP
FILMWORKSHOP
TOEGANG
€ 4 / LEERLING
€ 100 / FILMWORKSHOP
INFO
JEUGDFILM.BE

De workshop gaat door na de film op een datum in overleg met de
school. Praktische afspraken worden in juni 2022 gemaakt.
Doelgroep: 3e en 4e leerjaar, max. 25 leerlingen
Duur: 2 uur 30 min. (3 uur met pauze)
Locatie: in een ruim, leeg lokaal op school (zelfde lokaal bij
meerdere workshops)
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DE MAAN
BOEF!
Drie muzikanten/performers.
Poëzie, flarden tekst en andere schrijfsels.
Slam, gospel, rap en beatbox. Het publiek in een arena errond.
Met deze tools presenteren we jullie de realiteit van het leven,
naakt en rauw.
Kritiek, beats en dans vliegen je rond de oren.
Bij ‘BOEF!’ zitten we midden op het plein naast den blok waar
een aantal zielsverwante outcasts elkaar ontmoeten. Ze zijn
arm, kwaad en vervelen zich maar vinden elkaar in het maken
van muziek.
Wat er naar hen wordt geroepen, kaatsen ze terug tegen de
muren van het grijze appartementsblok. De hoop lonkt om de
hoek in dit emotionele straatconcert waar de aanstekelijke
beats het publiek uitnodigen mee te dansen of te schreeuwen.
Lang leve de roos die uit het beton groeide toen niemand naar
haar omkeek!
Een muzikale knaller voor jong en oud.
In deze voorstelling wordt gebruik gemaakt van
stroboscooplicht.

5E

DOELGROEP
EN 6E LEERJAAR
GENRE
HIPHOP

DATUM
DO 27 APRIL 2023
OM 13.30 UUR
VR 28 APRIL 2023
OM 13.30 UUR
DUUR
1 UUR
OMKADERING
LESMAP
VOORDESHOW.BE
TOEGANG
€ 5 / LEERLING
INFO GEZELSCHAP
DEMAAN.BE
FACEBOOK.COM

Spel: Kaat Arnaert, Eric Kabongo, Joost Maaskant
Regie: Ruud Gielens
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THEATER FROEFROE
ROODHAPJE
Roodkapje is deze week bij haar mama. Moeder vraagt haar
een klusje te doen. Grootmoeder is een beetje ziek en 99 jaar.
Ze woont aan de andere kant van het bos. Roodkapje gaat
haar pannenkoeken en wijn brengen. Het is een hele trip door
het grote bos naar Grootmoeder. Gelukkig is Roodkapje niet
bang, ze houdt van dieren, vooral van eekhoorns, konijntjes en
iets minder van grote boze wolven. En wil het toeval nu dat ze
juist die tegenkomt vandaag.
Fijn geflipte muzikale versie van het gekende sprookje door
Theater FroeFroe met livemuziek van Lili Grace.
Met deelname van je eigen dansende leerlingen. Vraag na de
voorstelling ook je gratis cd met alle liedjes, gegarandeerd
meezingfeest!

Spel: Marianne Loots, Thais Scholiers, Danaé Bosmans of
Annelore Stubbe en Gert Jochems als acteur-zangers
Livemuziek: Nelle Bogaerts (Lili Grace) en Hanne Torfs
(Fortress, Nunki, School is Cool).

DOELGROEP
1E EN 2E LEERJAAR
GENRE
THEATER & MUZIEK
DATUM
MA 8 MEI 2023
OM 14 UUR
DI 9 MEI 2023
OM 10 UUR EN 14 UUR
DUUR
50 MIN.
OMKADERING
LESMAP
VOORDESHOW.BE
TOEGANG
€ 5 / LEERLING
INFO GEZELSCHAP
FROEFROE.BE
FACEBOOK.COM
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WALPURGIS
DRIE STERKE VROUWEN

2E

DOELGROEP
EN 3E LEERJAAR

WALPURGIS neemt jong en oud mee op reis naar een oeroud Japans
dorpje, ergens tussen ergens en nergens.

GENRE
THEATER & MUZIEK & BEELD

Spierballen en een dikke nek, dat zijn de grootste troeven van de
beroemde worstelaar Eeuwige Berg.
Wanneer hij een uitnodiging krijgt om deel te nemen aan een
worstelwedstrijd in het paleis van de koning, is hij er zeker van dat
hij zal winnen. Tot hij onderweg Malala, Razanna en de oude Anna
tegenkomt, die tot zijn grote verbazing véél sterker zijn dan hijzelf...

DATUM
DI 23 MEI 2023
OM 10 UUR EN 14 UUR

‘Drie sterke vrouwen’ is een grappige en tegelijkertijd ontroerende
muziektheatervertelling waarin genderclichés op speelse wijze en
met humor doorprikt worden.
"Veel open mondjes, die de kans niet kregen om tussendoor te
babbelen. (…) De voorstelling was erg creatief en sprak de leerlingen
erg aan, omdat er verschillende kunstvormen werden gebruikt."
leerkracht basisschool
"Vaak wordt gezegd dat je kinderen constant moet prikkelen, maar
wat gebeurt er als je in een voorstelling de focus ook eens durft te
leggen op iets kleins, iets sobers, iets intiems? Hoe de mond van een
kind openvalt bij iets schijnbaar eenvoudigs als iemand die een
bamboestok op haar hoofd doet balanceren? Wat gebeurt er
wanneer je leert dat kracht meer is dan spierballen, maar dat er ook
zoiets bestaat als veerkracht, en dat de kracht van een rustige geest
en een vredige ziel aan de basis ligt van alles? (...) Erg van genoten,
en de kinderen in de zaal merkbaar ook. Zij gingen zingend naar huis.
Eén zesjarige begon zelfs spontaan over de 'middelpuntsvliedende
kracht'. Het is wel erg duidelijk dat deze voorstelling zaadjes heeft
geplant." Astrid Stockman, sopraan Stokman & Vos

DUUR
45 MIN.
OMKADERING
LESMAP
VOORDESHOW.BE
TOEGANG
€ 5 / LEERLING
INFO GEZELSCHAP
WALPURGIS.BE
FACEBOOK.COM

Vertelling: Judith Vindevogel
Compositie, percussie en koto: Tsubasa Hori
Livetekeningen: Sarah Yu Zeebroek
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DE SCHOOLTUIN
Vlees groeit aan de bomen, toch? Melk komt vanzelf uit een
fles, toch? Veel kinderen weten niet waar het eten op hun
bord vandaan komt. Daarom nemen de basisscholen in
Nederland elk jaar de kinderen mee naar de velden, waar ze
leren zaaien, verbouwen en eten koken. De groentebedden in
de Amsterdamse schooltuinen vormen het kloppend hart van
dit sociaal project, maar zijn ook een habitat voor wilde
natuur. In ‘De schooltuin’ bekijk je dit proces door de ogen van
de kinderen. Je leeft mee met hun enthousiasme, hun
ontdekkingen en hun teleurstellingen.
Na het zien van ‘De schooltuin’ voel je jouw groene vingers
tintelen of krijg je zin in een lekkere verse wortel.
Regisseur Mark Verkerk: “Vaak wordt beweerd dat kinderen
enkel voor hun schermpjes willen zitten. Maar als je hen de
kans geeft, worden ze net zo vrolijk van met hun handen in de
aarde te wroeten. Direct contact bieden met de natuur is een
van de hoofdtaken van de schooltuinen, en die rol vervullen ze
met glans.”
Deze film wordt bekeken met een link in de klas!

2E,

3E

DOELGROEP
EN 4E LEERJAAR

GENRE
FILMDOCUMENTAIRE /
MENS & NATUUR
NEDERLANDS GESPROKEN
DATUM
WORDT BEPAALD IN OVERLEG
MET DE SCHOOL
DUUR
1 UUR
OMKADERING
LESMAP
TOEGANG
€ 4,50 / LEERLING
INFO
JEUGDFILM.BE
FACEBOOK.COM
FILMEDUCATIE.NL
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KUNSTEDUCATIEVE
PROJECTEN
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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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‘BIJ’ZONDER INTERESSANTE
RONDLEIDING
In de maanden april, mei en juni heeft Cultuurcentrum
Zwaneberg bijenkasten op het dak en in de patio staan.
Hebben je leerlingen al eens bijen van dichtbij gezien? Hoe
verzamelen de bijen de honing? Kunnen bijen ziek worden?
Waarom zijn bijen zo belangrijk voor ons? Hoeveel bijen
wonen er nu eigenlijk in zo’n kast?
Gedurende een uur nemen de vaste imkers van
Cultuurcentrum Zwaneberg - Leo en Roger - je leerlingen mee
naar onze bijen. Ze krijgen een zicht op het leven van de bij en
de productie van honing. Iedere leerling krijgt ook een zakje
met bloemenzaadjes mee om thuis voor de bijen een klein
paradijsje te maken.
Deze rondleiding kan, na afspraak, ook gecombineerd worden
met een bezoek aan een voorstelling, film of expo.

DOELGROEP
EN 3E GRAAD
LAGER ONDERWIJS
(MAX. 25 LLN)
1E,

2E

DATUM
APRIL, MEI, JUNI 2023
IN SAMENSPRAAK MET
DE IMKERS WORDT EEN GEPASTE
DAG AFGESPROKEN
TOEGANG
GRATIS
INSCHRIJVEN
ONLINE MET
INSCHRIJVINGSFORMULIER
INFO
BERNADETTE DE OST
BERNADETTE@ZWANEBERG.BE
TEL 015 46 13 59
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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

23

KUNSTEDUCATIEVE OMKADERINGEN VOOR LEERLINGEN
VOOR DE SHOW
Cultuurconnect lanceert, in nauwe samenwerking met de cultuurcentra en gezelschappen, de digitale
lesmap ‘Voor De Show’. ‘Voor De Show’ is een interactief, digitaal theaterspel waarmee je jouw
leerlingen warm maakt voor de komende voorstelling, met een minimum aan voorbereidingstijd.
Je speelt het spel op het digibord of met laptop en
projector. Theaterspookje Theo wijst je de weg terwijl
je leerlingen leren over theatercodes en creatieve
opdrachten uitvoeren waarbij ze tekenen, schrijven en
uitbeelden. Klaar voor de show? Ga naar
www.voordeshow.be.

WORKSHOPS
CC Zwaneberg organiseert, i.s.m. het gezelschap en JEF (www.jeugdfilm.be), bij een voorstelling 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. dOFt: een bewegingsworkshop bij ‘Dummies’ van dOFt (1e en 2e leerjaar) (zie pag. 6)
FILM i.s.m. JEF: een actieve filmworkshop bij:
- ‘KABAM!’: 3e kleuterklas en 1e leerjaar (zie pag. 5)
- ‘Ook muizen gaan naar de hemel’: 1e, 2e en 3e leerjaar (zie pag. 9)
- ‘Piepkuikens’: 3e en 4e leerjaar (zie pag. 15)
- ‘Hitler heeft mijn roze konijn gestolen’: 5e en 6e leerjaar (zie pag. 4)
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
BEELD
BOEK ‘MUSEE MAISON’
“Hedendaagse kunst, daar snap ik echt niets van.” Een zinnetje
dat heel bekend in de oren klinkt. In het boek ‘Musée Maison’
van Mooss krijg je een heel museum in pocketformaat: 28 tot
de verbeelding sprekende hedendaagse kunstwerken uit de
collecties van S.M.A.K., MUHKA, Mu.Zee en M (Cera collectie)
worden op een laagdrempelige manier toegelicht. En niet
alleen dat: bij elk kunstwerk hoort ook een korte, speelse
opdracht met eenvoudig materiaal die je met de kinderen in
de klas kan doen. Op die manier kan je hedendaagse kunst
heel toegankelijk maken voor kinderen en hen toch ook de
ideeën van de kunstenaars laten begrijpen.
Doelgroep: lager onderwijs
Kostprijs: € 15. Verkrijgbaar bij Veerle Boesmans in
CC Zwaneberg, veerle@zwaneberg.be

KUNSTKOFFER MOOSSDOOSS
Mooss koos 21 kunstwerken uit de verzameling van S.M.A.K.
en stopte ze in een Dooss. De afbeeldingen van de
kunstwerken en de bijhorende doe-opdrachten prikkelen de
kinderen om zelf te kijken, tekenen, bouwen, fotograferen,
spelen, fantaseren, vertellen ... Materiaal voor de opdrachten
vind je in de Dooss of kan je gemakkelijk zelf bij elkaar zoeken.
Hedendaagse kunst moeilijk? Bijlange niet! Leuk? Ja!
De koffer kan gebruikt worden in de klas, op de speelplaats,
tijdens een opendeurdag van de school ... Het materiaal uit de
koffers is stevig. De kinderen kunnen er meteen mee aan de
slag (er is weinig uitleg of begeleiding nodig).
Doelgroep: lager onderwijs
Wanneer: heel het schooljaar
Transport: de school haalt de doos op bij en brengt ze terug
naar Bamm!
Huurprijs: gratis, wel een huurwaarborg van € 150
Info en reservering: Bamm!, Vaartkom 4, Leuven,
info@mooss.org, tel 016 65 94 65
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DANS
BOEK ‘NELSONS DANSBOEK’
‘Nelsons dansboek’ is een doe-het-samen-boek voor kleuters, leerlingen en leerkrachten.
Een boek vol prikkelende spelletjes om samen te bewegen en je eigen dans in elkaar te knutselen.
Geen voorgekauwde pasjes, niets moet op de maat van de muziek en tellen hoeft al helemaal niet.
Met prikkels uit de hedendaagse dans word je samen met je
kleuter/leerling uitgedaagd om je eigen bewegingstaal te ontdekken en
leer je hoe bewegen dansen kan worden.
‘Nelsons dansboek’ is gericht naar iedereen die wil dansen en is van de
hand van danseres Dafne Maes, schrijfster Laura Van Bouchout en
illustratrice Emma Thyssen.
Doelgroep: kleuter- en lager onderwijs
Kostprijs: € 16. Verkrijgbaar bij Veerle Boesmans in
CC Zwaneberg, veerle@zwaneberg.be
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 kleuter- en 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
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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.
(https://www.cultuurkuur.be/subsidies/dynamo-op-weg)

dynamoPROJECT geeft financiële ondersteuning tot maximum
€ 2000 voor een cultuurproject op school. (https://www.cultuurkuur.be/subsidies/dynamo-project),
Lees er alles over op cultuurkuur.be/subsidies. Op www.cultuurkuur.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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FAMILIEVOORSTELLINGEN
Hieronder vind je een overzicht van de familievoorstellingen voor (groot)ouders en kinderen van
1,5 jaar tot en met 12 jaar.
Meer informatie, foto’s en filmpjes over deze voorstellingen vind je op www.zwaneberg.be.
Laika - Lucht - woordeloos bewegingstheater (van 4 tot 7 jaar)
Zo 9 oktober 2022 om 15 uur
VIER OP EEN RIJ, hét plezier van families in de herfstvakantie - van 1 t.e.m. 4 november 2022
• Zonzo Compagnie - roundABOUT#1: Tsubasa Hori - percussie (van 6 tot 106 jaar)
Di 1 november 2022 om 15 uur
• Mironins - compilatie animatiefilms (van 3 jaar tot 5 jaar)
Wo 2 november 2022 om 15 uur
• Familiar Faces - Surface - circus (vanaf 10 jaar)
Vr 4 november 2022 om 20 uur
KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
• Hoge Fronten & Joke Van Leeuwen - Heb je mijn zusje gezien? - verteltheater (van 2,5 tot 4 jaar)
Zo 20 november 2022 om 15 uur - i.h.k.v. de voorleesweek
• Paniek in het dorp! - animatiefilm (vanaf 8 jaar)
Zo 20 november 2022 om 15 uur
Tim Oelbrandt & De Studio - Spirals - circus/magie (van 6 tot 106 jaar)
Ma 2 januari 2023 om 15 uur
Bryggen-Bruges Strings & Hanne Struyf - Zwanen - verteltheater & muziek (van 7 tot 107 jaar)
Za 14 januari 2023 om 19 uur
Kopergietery - Bambiraptor - theater (vanaf 8 jaar)
Vr 17 februari 2023 om 19 uur
Theater Artemis - De onzichtbare man - theater/magie (vanaf 5 jaar)
Do 23 februari 2023 om 15 uur
Sprookjes enzo - CLICK - circustheater (van 3 tot 5 jaar)
Zo 26 maart 2023 om 15 uur
Theater De Spiegel - Allemaal Beestjes - cineconcert (van 1,5 tot 4 jaar)
Wo 12 april 2023 om 15 uur
DE MAAN - Boef! - hiphop (vanaf 10 jaar)
Vr 28 april 2023 om 19.30 uur
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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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