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Het meisje wil er zo graag zijn, in de wolken. Zweven en vliegen, hoog in de 
blauwe lucht. En kijken ook, naar al die kleine dingen daar beneden. Hoger 
en hoger, tot in het wolkenhuis. De mooiste plek op aarde!

4Hoog en voorstellingen voor de kleinsten, het is een match in heaven! En 
nu vertoeven ze ook echt tussen de wolken. Frans Van der Aa regisseert 
Bastiaan Vandendriessche en doekacrobate Hazel Lam. Samen met Raf 
Walschaerts & Don Fabulist heeft hij de tekst geschreven. Tim Scheffer 
zorgt voor een zacht decor waar muziek van Mozart zal weerklinken.

Prijs: € 3 * Duur: n.t.b. * Educatie: lesmap * www.4hoog.be
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No-No is geen gewone naam. Zeker niet voor een vogelbekdier dat altijd 
‘ja’ zegt. Als ‘wortelman’ maakt No-No reclame voor wortelijsjes en een 
mislukte maanreiziger krijgt dankzij hem weer een goed humeur. Zelfs 
wanneer een regenbui het dorp onder water zet, betekent dat voor No-No 
en zijn gekke vriendenclub het begin van een nieuw avontuur. Nederlands 
gesproken film van Mathieu Auvray, Frankrijk, 2017.

Prijs: € 3 * Duur: 41 min. * Educatie: lesmap * www.jeugdfilm.be

Maandag 30 maart 2020 om 13u30

De avonturen van No-No
Film voor iedereen vanaf 3 jaar

Donderdag 14 mei 2020 om 10u & 13u304HOOG - Wolk
Theater voor iedereen vanaf 3 jaar

Dinsdag 19 november 2019 om 10u & 13u30

TOUT PETIT - luid
Dans en muziek voor iedereen vanaf 3 jaar

‘luid’ is een wervelende voorstelling waarin klanken beweging worden 
en beweging klank maakt. Op het podium staat een grote installatie als 
bomen vol buizen, als takken met trechters. Maar als je goed luistert, dan 
hoor je geluiden. De installatie is een instrument dat bespeeld wordt. Zo 
ontstaat er een uitdagend spel tussen klank en dans, muziek en beweging. 
Na de voorstelling mogen de kleuters zelf experimenteren met de klanken 
van de installatie. 

tout petit is zowat een straffe specialist in het maken van dansvoorstellingen 
voor een jong publiek, denk maar aan vorige producties zoals ‘Kom mee, 
Leon!’, ‘Schots en scheef’ en ‘licht!’. In ‘luid’ dansen Lies Cuyvers en 
Ciska Vanhoyland opnieuw en maakt Koen Brouwers muziek.

“tout petit baant zich een weg naar de essentie. […] De twee danseressen 
pakken […] groots uit in hun speelse bewegingsvariaties. Ze blijven 
verwonderen.”  Tuur Devens, in de Theaterkrant

Prijs: € 3 * Duur: 30 min + 20 min. interactief parcours * Educatie: lesmap * www.toutpetit.be

Dinsdag 17 maart 2020 om 9u30, 11u & 13u30THEATER M U S T - PIT 

Theater voor iedereen vanaf 2,5 jaar

Dinsdag 17 december 2019 om 10u & 13u30FRIEDA - TATTARЯATTAT! 
Beeldend theater voor iedereen vanaf 3 jaar 

‘PIT’ is een collage van indrukken op maat van de allerkleinsten en geïnspireerd 
op groeiende planten. Over een zaadje, rond en klein, in de grond. Of was 
het in de wolken of in mijn mond? Water of soep geven om te groeien, muts 
opzetten voor de warmte. En wachten, gaan kijken … na vijf minuten, na een 
kwartier, ’s avonds nog eens en de volgende morgen opnieuw…

‘PIT’ is de vierde creatie van theater m u s t, na de voorstellingen 
‘Wasdief’, ‘Kapot’ en ‘HEN’. Het wordt een uitdagende, prikkelende, 
muzikale voorstelling over nieuw leven, versgeperst voor kleine koters. 
Een voorstelling vol fantasie en bewegende beelden waar lichamen worden 
geplooid en uitgerekt, gegroeid en gebloemd. Gespeeld door Chantal Boes, 
Adriana La Selva en Gerlinde Hoskens.
 Prijs: € 3 * Duur: n.t.b. * Educatie: lesmap * www.theatermust.be 
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Maandag 2 december 2019 om 10u30

DE KOLONIE MT - MuziekMekaniek
Muziektheater voor iedereen vanaf 4 jaar 

Een wankelend, maar wonderlijk verhaal over gevoelige snaren en 
zingende zagen, over lukken en mislukken en het geluk van de mislukking, 
over vriendschap die klinkt en botst langs alle kanten...

In deze verrassende voorstelling vol beelden, clownerie en weinig woorden 
ziet u de wonderlijke circuskomediant Karel Creemers (Circus Ronaldo, 
Ensemble Leporello, Cie Cecilia, …) als knoeier, uitvinder, verstrooide 
professor en multimuzikant Jan Blieck (heel wat popgroepen, ook eerder 
bij De Kolonie MT) als hulp die niet helpt, rommelaar en tokkelaar... Motor 
van ‘MuziekMekaniek’ zijn de unieke poëtische ‘muziek-mekanieken’ van 
beeldend kunstenaar Zjos Meyvis.

Prijs: € 3 * Duur: n.t.b. * Educatie: lesmap * www.dekoloniemt.be

In ‘TATTARЯATTAT!’ staan soorten en enkelingen op, onder, tussen, naast, 
boven, voor, achter of tegenover elkaar; Plank treft Balk, Vrouw knalt op zich-
zelf, Groot slaat Klein gade. Abstract kletst met zijn evenbeeld, of hassebast 
met Concreet. Hoe klinkt Blauw? Wat doet Plat? Met hoeveel is Stevig?

‘TATTARЯATTAT!’ is een bewegend beeldend werk dat categoriseert, clas-
sificeert, ordent maar ook danst, zingt en droomt. Een feestelijke ontdek-
king van verschil en overeenkomst die door zowel kind als volwassenen 
beleefd en geïnterpreteerd mag worden. Van en met Tina Heylen, Eva 
Binon, Patrick Vervueren en Ephraim Cielen. Een voorstelling van 
Frieda in coproductie met Theater FroeFroe.

‘Er gebeurt zo veel, soms flitsend, soms met aanloop, steeds word je sub-
tiel op een verkeerd been gezet en word je verrast. Hoe heerlijk zo’n puur 
vormenspel kan zijn!’  Tuur Devens - Theaterkrant

Prijs: € 3 * Duur: 45 min. * Educatie: lesbrief * www.frieda.wtf
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Ze lijkt misschien een heel gewone juf, maar als er een dier in nood is, 
verandert Juf Josje plots in Superjuffie. Ze schiet als een groene tornado 
door de lucht, kan met dieren praten en komt in actie als die in gevaar zijn. 
Haar geheim? Een hap van haar krijtje geeft haar superkrachten! Maar 
wanneer er een hele dierentuin moet gered worden, is het afwachten of 
Superjuffie wel super genoeg is… Nederlands gesproken, Martijn Smits, 
Nederland, 2018
 
Prijs: € 3 * Duur: 84 min. * Educatie: lesmap * www.jeugdfilm.be

Een wankelend, maar wonderlijk verhaal over gevoelige snaren en zin-
gende zagen, over lukken en mislukken en het geluk van de mislukking, 
over vriendschap die klinkt en botst langs alle kanten...

In deze verrassende voorstelling vol beelden, clownerie en weinig woorden 
ziet u de wonderlijke circuskomediant Karel Creemers (Circus Ronaldo, 
Ensemble Leporello, Cie Cecilia, …) als knoeier, uitvinder, verstrooide pro-
fessor en multimuzikant Jan Blieck (heel wat popgroepen, eerder bij De 
Kolonie MT) als hulp die niet helpt, rommelaar en tokkelaar... Motor van 
‘MuziekMekaniek’ zijn de unieke poëtische ‘muziek-mekanieken’ van beel-
dend kunstenaar Zjos Meyvis.

Prijs: € 4 * Duur: n.t.b. * Educatie: lesmap * www.dekoloniemt.be

‘Vaderke en Moederke’ is een licht absurde voorstelling over een vader 
en een moeder die geen kind hebben, nooit gehad en zeker nog niet op 
komst, maar die er klaar voor willen zijn, mocht het komen. ‘Vaderke en 
Moederke’ is zoals een brandoefening; wat doen we als het ooit brandt. 
De Papa en De Mama bereiden zich dus voor op een kind dat misschien 
ooit komt. Onder het motto ‘voorbereiding is alles’ worden alle mogelijke 
situaties die een kind zou kunnen meemaken of teweegbrengen onder de 
loep genomen en ingeoefend.
 
‘Vaderke en Moederke’ is een samenwerking tussen Sophie Derijcke en 
Stijn Van de Wiel. Opgeteld zijn deze twee goed voor 8 kinderen in hun 
dagelijks leven, want voor een grote bron van inspiratie zorgt in deze voor-
stelling. Michael De Cock schrijft de tekst.

 
Prijs: € 4 * Duur: n.t.b. * Educatie: lesmap

Ali en Aline zijn beste vrienden. Aline heeft een papa en een immense berg 
speelgoed. Ali heeft een mama en een vliegend tapijt. Het liefst zouden 
de twee altijd bij elkaar zijn. Om te spelen, te fantaseren en plannen te 
maken voor de toekomst. Een toekomst met een mama én een papa. In 
één huis. Voor hen is het eenvoudig: Alines papa en Ali’s mama moeten 
met elkaar trouwen. Zo snel mogelijk. Maar zijn ze wel verliefd op elkaar? 
En spreken ze nu wel of niet dezelfde taal?

Deze vrolijke voorstelling over vriendschap, dromen en een wereld van 
verschil is al meerdere keren te gast geweest in CC MUZE. We brengen 
graag opnieuw dit klein verhaal over grote vrienden voor een nieuwe gen-
eratie kinderen. Een tekst van Rachida Lamrabet in regie van Jo Roets. 
Alain Rinckhout en Deniz Polatoğlu spelen. 

Prijs: € 4 * Duur: 60 min. * Educatie: lesmap * www.laika.be
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Maandag 27 januari 2020 om 13u30

Superjuffie
Film voor het 1ste en 2de leerjaar

Donderdag 6 februari 2020 om 10u & 13u30

LAIKA I.S.M. RATAPLAN
& KUNSTZ
Zetels van goud 
Theater voor het 2de leerjaar

Dinsdag 22 oktober 2019 om 10u30 en 13u30

DROOMEDARIS REX
Vaderke en moederke

Theater voor het 1ste en 2de leerjaar

Maandag 2 december 2019 om 13u30

DE KOLONIE MT
MuziekMekaniek
Muziek voor het 1ste en 2de leerjaar
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‘Nautilus’ is een verhaal over een duikboot, haar kapitein en hun missie. Met 
het oude meesterwerk ’20.000 mijl onder zee’ van Jules Verne als inspira-
tiebron worden brandend actuele onderwerpen aangesneden en verwerkt 
in een wervelende muziektheatermonoloog.  Theater Speelman blaast de 
epische duikboot Nautilus nieuw leven in door ze op te bouwen tot een 
ware klank- en video-installatie. Door middel van projecties en musicerend 
met het metaal van de boot, laat Speelman de Nautilus mee haar verhaal 
doen. Een verhaal over octopussen, wetenschap, natuur, onderwaterwan-
delingen, verdwenen continenten… en Kapitein Nemo! Twee muzikanten 
en één verteller nemen u mee… 20.000 mijlen onder zee!
 
Een concept en regie van Stan Reekmans, een tekst van Johan Buy-
taert, spel van Gert Jochems, livemuziek van Pat Riské en Piet Decalf, 
video en installatie van Gertjan Biasino en illustraties van Karolien 
Raeymaekers.
 
Prijs: € 4 * Duur: n.t.b. * Educatie: lesmap * www.speelmanvzw.be

‘Bla Bla Blues’ is een absurde, beeldende voorstelling over de inwoners 
van een groot appartementsgebouw. Ze zijn geplukt uit een lang vervlo-
gen tijd. Samen leven ze naast, bij, op, over, onder en zonder elkaar. Elk 
ploeteren ze met hun alleen-zijn in een wereld waar alles mogelijk lijkt. 

Femke Platteau en Freek De Craecker leerden elkaar al spelend 
kennen bij 4Hoog en de voorstelling ‘Stekeblind’. Na de fijne samenwerk-
ing besloten ze een eigen kindervoorstelling te maken. Jonas Detavern-
ier, Willem-Alexander Langlet en Mathijs Steels maken de muziek en 
Katrien Valckenaers en Frans Van der Aa coachen deze jonge makers.

Prijs: € 4 * Duur: n.t.b. * Educatie: lesmap * www.huisalma.be

Merci de magnifier la poésie comme ça... Vous êtes des créateurs de bonheur.
- anoniem briefje onder onze ruitenwisser -
 
‘Sol bémol’ is de nieuwe circusvoorstelling van d’irque & fien. Ze verrassen 
en ontroeren graag als beeldendragers en verwonderaars en vertellen nu het 
verhaal van een koppel dat elkaar zoekt, elkaar verliest, elkaar vindt, dat 
hoopt met de partituren van het leven samen een concert te spelen. In duet 
balanceren ze van plek naar plek, van ontmoeting naar begroeting. Een reis 
vol uitdagingen, verrassingen, herkenbaar voor alle nieuwsgierige neuzen.
 
Compagnie d’irque & fien is zowel op scène als in het dagelijks leven het 
complementair creatief duo Dirk Van Boxelaere en Fien Van Herwe-
gen.  ‘Sol bémol’ is onmiskenbaar dromerig, grappig en geschikt voor 
iedereen die er zin in heeft.

Prijs: € 4 * Duur: 60 min. * Educatie: recensies * www.dirque.com 

Welkom in de wereld waar zwevende zielen, dolende doden en span-
nende spoken zich thuis voelen. Geen horror of griezel maar spanning ten 
top! Zonder woorden en met twee figuren die in een hiernamaals terecht 
komen. Denken ze… 

Waar gaan we eigenlijk naartoe als we dood zijn? Is het daar leuk? En 
zijn we echt dood of denken we dat alleen maar? Misschien vindt u het 
antwoord in ‘SPOKEN’, een voorstelling van de jonge theatermaker Chris-
tiaan Mariman, vaagweg geïnspireerd op de film ‘Beetlejuice’ van Tim 
Burton. Michelle Peters, Jens Slootmans en Christiaan Mariman 
spelen en Pepijn Caudron zorgt voor een bedwelmende soundtrack. 

Prijs: € 4 * Duur: 50 min. * Educatie: lesmap * www.demaan.be 
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Vrijdag 25 oktober 2019 om 13u30

THEATER SPEELMAN
Nautilus
Muziektheater voor het 3de en 4de leerjaar

Dinsdag 5 november 2019 om 13u30

BEELDSMEDERIJ DE MAAN 
Spoken
Spannend theater voor het 4de leerjaar

Maandag 9 maart 2020 om 13u30

D'IRQUE & FIEN
Sol Bémol

Circustheater voor het 3de en 4de leerjaar

Dinsdag 1 oktober 2019 om 13u30  

PLATTEAU & DE CRAECKER
Bla Bla Blues

Een beeldende voorstelling voor het 3de en 4de leerjaar
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Merci de magnifier la poésie comme ça... Vous êtes des créateurs de bonheur.
- anoniem briefje onder onze ruitenwisser -

‘Sol bémol’ is de nieuwe circusvoorstelling van d’irque & fien. Ze verrassen en 
ontroeren graag als beeldendragers en verwonderaars en vertellen nu het verhaal 
van een koppel dat elkaar zoekt, elkaar verliest, elkaar vindt, dat hoopt met de par-
tituren van het leven samen een concert te spelen. In duet balanceren ze van plek 
naar plek, van ontmoeting naar begroeting. Een reis vol uitdagingen, verrassingen, 
herkenbaar voor alle nieuwsgierige neuzen.

Compagnie d’irque & fien is zowel op scène als in het dagelijks leven het comple-
mentair creatief duo Dirk Van Boxelaere en Fien Van Herwegen.  ‘Sol bémol’ is 
onmiskenbaar dromerig, grappig en geschikt voor iedereen die er zin in heeft.
 
Prijs: € 4 * Duur: 60 min. * Educatie: recensies * www.dirque.com 

In ‘Mieren Slapen Nooit’ treed je binnen in een wereld die van boven tot 
onder behangen is met kranten. Welkom in de habitat van Margriet Van 
den Eynde, een vrouw die u graag alles vertelt wat ze weet. Ze helpt u de 
wereld te begrijpen. Want weten stelt gerust. Maar het liefst van al vertelt 
ze over haar grootste passie: de natuur…

Greet Jacobs, Julie Delrue en Alexia Leysen maken deze hartverwar-
mende, uitdagende voorstelling over het eeuwige gevecht tussen natuur 
en cultuur. En over hoe we moeten omgaan met die immense stroom 
informatie uit de wijde wereld die dagelijks op ons afkomt. 

Voor deze voorstelling is er een publieksbeperking van maximum 49 per-
sonen (inclusief leerkrachten).

Prijs: 4 euro * Duur: 55 min. * Educatie: recensies * www.villanella.be - www.brut-
theatercollectief.com 

‘Vaderke en Moederke’ is een licht absurde voorstelling over een vader 
en een moeder die geen kind hebben, nooit gehad en zeker nog niet op 
komst, maar die er klaar voor willen zijn, mocht het komen. ‘Vaderke en 
Moederke’ is zoals een brandoefening; wat doen we als het ooit brandt. 
De Papa en De Mama bereiden zich dus voor op een kind dat misschien 
ooit komt. Onder het motto ‘voorbereiding is alles’ worden alle mogelijke 
situaties die een kind zou kunnen meemaken of teweegbrengen onder de 
loep genomen en ingeoefend.
 
‘Vaderke en Moederke’ is een samenwerking tussen Sophie Derijcke en 
Stijn Van de Wiel. Opgeteld zijn deze twee goed voor 8 kinderen in hun 
dagelijks leven, want voor een grote bron van inspiratie zorgt in deze voor-
stelling. Michael De Cock schrijft de tekst.

 
Prijs: € 4 * Duur: n.t.b. * Educatie: lesmap

De 12-jarige Binti droomt ervan om een bekende vlogger te worden zoals 
haar idool Tatyana. Maar wanneer ze op een dag met haar papa Jovial 
moet vluchten voor de politie, die hen het land wil uitzetten, ontmoet ze 
Elias. Terwijl Binti hem al vloggend helpt met zijn Red de Okapi Club, rijpt 
er bij haar een perfect plan: haar papa moet trouwen met Elias z’n mama, 
zodat ze in het land kunnen blijven… Nederlands gesproken film van Fred-
erike Migom, België, 2019. Winnaar Beste Film JEF festival en winnaar 
Grote prijs en speciale vermelding van kinderjury op FIFEM (Montréal).

Prijs: € 3 * Duur: 90 min. * Educatie: lesmap * www.jeugdfilm.be
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Maandag 9 maart 2020 om 13u30

D'IRQUE & FIEN
Sol Bémol
Circustheater voor het 3de en 4de leerjaar

Maandag 27 april 2020 om 13u30

Binti 
Film voor het 4de leerjaar

Dinsdag 10 maart 2020 om 10u30 en 13u30

Superjuffie
Theater voor het 1ste en 2de leerjaar

Donderdag 20 februari 2020 om 9u30, 11u & 13u30

BRUT & VILLANELLA
Mieren Slapen Nooit

Monoloog voor het 4de leerjaar
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In ‘Mieren Slapen Nooit’ treed je binnen in een wereld die van boven tot 
onder behangen is met kranten. Welkom in de habitat van Margriet Van 
den Eynde, een vrouw die u graag alles vertelt wat ze weet. Ze helpt u de 
wereld te begrijpen. Want weten stelt gerust. Maar het liefst van al vertelt 
ze over haar grootste passie: de natuur…
 
Greet Jacobs, Julie Delrue en Alexia Leysen maken deze 
hartverwarmende, uitdagende voorstelling over het eeuwige gevecht 
tussen natuur en cultuur. En over hoe we moeten omgaan met die immense 
stroom informatie uit de wijde wereld die dagelijks op ons afkomt. 
 
Voor deze voorstelling is er een publieksbeperking van maximum 49 
personen (inclusief leerkrachten).
 
Prijs: 4 euro * Duur: 55 min. * Educatie: recensies * www.villanella.be * www.brut-
theatercollectief.com 

Het is oorlog. In een put staat er een soldaat op wacht. In een andere put, 
iets verderop, is er nog een soldaat. De vijand. De vijand is een wild beest, 
hij doodt vrouwen en kinderen ook de honden en daarna alle dieren, zo 
staat het in het oorlogshandboek. De vijand is vlakbij, je ziet hem niet, je 
hoort hem soms. Iedere dag lossen de soldaten één schot, nooit raak. Ze 
wachten op het einde van de oorlog want ze willen terug naar huis naar 
hun gezin. Dan besluit één soldaat om midden in de nacht de vijand te 
besluipen. Hij zal hem doden in zijn slaap, zo zal de oorlog afgelopen zijn. 
Aan de put van de vijand wacht hem een grote verrassing…

Een poëtisch, beeldend en grappig verhaal over de menselijke kant van 
een oorlog. Geïnspireerd op het kinderboek ‹De vijand› van David Cali & 
Serge Bloch, vertaald door Wim Opbrouck. Van en met Thaïs Scholiers, 
Dimitri Duquennoy, Filip Peeters, Heleen Haest en Wim Bernaers.

 
Prijs: € 4 * Duur: 45 min. * Educatie: lesmap * www.froefroe.be

Welkom in de wereld waar zwevende zielen, dolende doden en spannende 
spoken zich thuis voelen. Geen horror of griezel maar spanning ten top! 
Zonder woorden en met twee figuren die in een hiernamaals terecht 
komen. Denken ze… 
 
Waar gaan we eigenlijk naartoe als we dood zijn? Is het daar leuk? 
En zijn we echt dood of denken we dat alleen maar? Misschien vindt u 
het antwoord in ‘Spoken’, een voorstelling van de jonge theatermaker 
Christiaan Mariman, vaagweg geïnspireerd op de film ‘Beetlejuice’ van 
Tim Burton. Michelle Peters, Jens Slootmans en Christiaan Mariman 
spelen en Pepijn Caudron zorgt voor een bedwelmende soundtrack. 

 
Prijs: € 4 * Duur: 50 min. * Educatie: lesmap * www.demaan.be 

Rita is een alleenstaande vrouw op leeftijd met een groot gevoel voor 
drama. Met haar liefde voor opera probeert ze de dagelijks sleur en de 
ouderdom angstvallig te ontvluchten. Ze verdwaalt in een waanzinnig 
labyrint waar fictie en realiteit niet meer van elkaar te onderscheiden zijn… 
 
Spelers Randi De Vlieghe en Jef Van gestel tonen hun voorliefde (en 
kunnen) om van het alledaagse iets buitengewoons te maken. Met ‘Rita’ 
hebben ze gezorgd voor een bejaarde Alice in Wonderland!  

“Als danser weet De Vlieghe perfect hoe hij de woordeloze Rita moet vertolken. 
Haar meewarige blik, haar schuifelende en lichtjes gehaaste tred ... Door de 
ontwapenende details word je instant verliefd op deze vrouw.” – De Standaard  
“Geniaal, zoveel woordeloze rebellie.” – Het Nieuwsblad 
“ (…) speels, aimabel, bijwijlen vertederend.” – De Theaterkrant

Prijs: € 4 * Duur: 70 min. * Educatie: lesmap * www.bronks.be

Dinsdag 18 februari 2020 om 9u30, 11u & 13u30

BRUT & VILLANELLA
Mieren Slapen Nooit
Monoloog voor het 5de en 6de leerjaar

Vrijdag 20 maart 2020 om 13u30

BRONKS & TUNING PEOPLE
Rita
Theater en dans voor het 5de en 6de leerjaar

Dinsdag 5 november 2019 om 13u30

BEELDSMEDERIJ DE MAAN
Spoken

Spannend theater voor het 5de en 6de leerjaar

Vrijdag 17 januari 2020 om 9u30, 11u & 13u30

THEATER FROE FROE
De Soldaat

Figurentheater voor het 5de en 6de leerjaar
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Dethleff is een jongen met de lelijkste naam ooit. Hij is vernoemd naar 
de caravan waarin hij is verwekt. Dethleff snapt de wereld niet en wordt 
zot van al dat ‘gemoet’, want geef toe, er moet vrij veel in deze wereld. 
Dethleff raakt daardoor de draad wat kwijt. En zichzelf. Op het dak van een 
appartementsgebouw zoekt hij rust. Daar moet niks, kan hij in de verte 
turen en zijn hoofd leegmaken. Daar is niemand… denkt hij. Want ineens 
is daar Kayleigh, een zotte doos, een raar madam, een mysterie. Kayleigh 
komt, zet alles op zijn kop en gaat. Maar wie is die Kayleigh en waarom 
weet zij zo veel…
 
‘Dethleff’ is het verhaal van twee verdwaalde zielen die samen de weg 
zoeken. Over eenzaamheid en aan de rand staan. Maar vooral over het 
leven. Over Kurt Cobain, over de valversnelling, over eindelijk kunnen 
ademen, over plezier maken, over versieren, over kiezen, over den ham-
ster van de buurjongen, over de wereld, over u. Want Dethleff, dat zijn wij 
allemaal. #ikbenooknendethleff
 
De Mannschaft maakt voorstellingen waarbij jongeren het ene moment 
niet meer bijkomen van het lachen om een ander moment diep in hun 
stoel weg te zakken omdat ze zich zo hard aangesproken voelen. Ook 
‘Dethleff’ is een voorstelling op maat van het jonge publiek gemaakt door 
Michai Geyzen en Stijn Van de Wiel en gespeeld door Elias Vandenb-
roucke en Linde Carrijn/Silke Thorrez.
 
Prijs: € 6 * Duur: n.t.b. * Educatie: lesmap

In ‘Terminator Too’ dompelen Robbert Vervloet en Ephraïm Cielen zich 
onder in de wereld van blockbusters. Als Jack en John maken ze hun ideale 
film, een montage van het beste wat ze ooit zagen. Met een gebricoleerde 
soundtrack en special effects, kostuums uit cornflakesdozen, spectaculaire 
gevechtschoreografieën en filmquotes van vroeger en nu.

Maar waarom die ultieme vlucht uit de werkelijkheid? En waar ligt de grens 
tussen realiteit en fictie? ‘Terminator Too’ is een ode aan het spel, een 
inventieve ontsnappingspoging van twee filmfreaks.  In een eindregie van 
Michai Geyzen en met choreografisch advies van Karolien Verlinden.

Prijs: € 6 * Duur: n.t.b. * Educatie: lesmap * www.villanella.be 

De 12-jarige Binti droomt ervan om een bekende vlogger te worden zoals 
haar idool Tatyana. Maar wanneer ze op een dag met haar papa moet 
vluchten voor de politie, die hen het land wil uitzetten, ontmoet ze Elias. 
Terwijl Binti hem al vloggend helpt met zijn Red de Okapi Club, rijpt er bij 
haar een perfect plan: haar papa moet trouwen met Elias z’n mama, zodat 
ze in het land kunnen blijven… Nederlands gesproken film van Frederike 
Migom, België, 2019. Winnaar Beste Film JEF festival en winnaar Grote 
prijs en speciale vermelding van kinderjury op FIFEM (Montréal).

 
Prijs: € 3 * Duur: 90 min. * Educatie: lesmap * www.jeugdfilm.be

“Hij die uit is op wraak, dient twee graven te delven”  - Confusius
Titus is back! Nu, twintig zonen armer, vele zeges rijker, wandelt hij de 
stad weer in. Zijn volk heeft hij gediend. Tijd voor zichzelf. De stad ver-
langt van hem één laatste gift: de oudste zoon van d’ Evil Queen, Tamora, 
moet eerst nog voor haar neus op ’t offerblok. Tegen zijn zin ontlokt hij zo 
de golf van wraak die hij nu net vermijden wou.
Met liefde voor humor en gruwel wordt de Shakespeare-klassieker ‘Titus 
Andronicus’ bewerkt tot een hedendaags Tarantino-script vol brutale en 
explosieve poëzie. Beleef het verhaal van een vredelievend man die het 
punt bereikt waarop hij kraakt. Het punt waarop hij meegaat in de waan-
zin van wraak. Een kunstig verweven voorstelling vol poppentalent, live-
muziek en acteergeweld. Heftig maar in een heldere en hedendaagse taal 
gebracht, blijft ook deze Shakespeare boeien tot het eind. 
Van en met Yves De Pauw, Marc Maillard, Iris Van Cauwenbergh, 
Gert Dupont, Dries De Win, Kelly De Mol, Koen Swanenberg en 
Heleen Haest. Met hiphoptekst van Mike De Ridder en beats van 
Salahdine Kacemi (NoMoBS), Bella Bimba nummer door Hanne Torfs 
en alles onder de muzikale leiding van Stijn Cole, live op de scène.  
 
Prijs: € 6 euro * Duur: n.t.b. * Educatie: lesmap * www.froefroe.be      

Maandag 3 februari 2020 om 13u30

DE MANNSCHAFT
Dethleff
Theater voor de 2de graad

Donderdag 6 februari 2020 om 10u & 13u30

THEATER FROE FROE
Titus
Theater voor het 2de leerjaar

Maandag 27 april 2020 om 13u30

Binti
Film voor het 5de en 6de leerjaar

Donderdag 28 november 2019 om 13u30

VERVLOET & VILLANELLA  
Terminator Too  

Theater voor de 1ste en 2de graad 
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Avondvoorstellingen in klasverband
Ook buiten de schoolprogrammatie zijn er heel wat voor-
stellingen die jongeren kunnen boeien. Meer info over heel 
de avondprogrammatie vindt u op www.muze.be en in ons 
3-maandelijks tijdschrift MUZE dat wij u graag op aanvraag 
bezorgen. Komt u met minstens 20 leerlingen van uw klas 
of school naar één van de avondvoorstellingen dan betaalt 
u slechts 7 euro per voorstelling. Per 20 leerlingen is er één 
gratis toegangskaart voor de begeleidende leerkracht. Vraag 
vooraf altijd na of de door u gekozen voorstelling in aanmerk-
ing komt voor deze regel. Soms wordt er een uitzondering 
gemaakt. Reserveren kan op 011/80.80.98 of tickets@muze.be

De educatieve omkadering
Een goede voorbereiding van de voorstelling in de klas en 
een nabespreking na een theaterbezoek zijn erg belangrijk 
voor het welslagen van een ontmoeting met cultuur. De 
groep kinderen en jongeren die in schoolverband naar het 
theater komen, is zeer heterogeen. Er zijn leerlingen die ver-
trouwd zijn met de codes van het theater, maar er zijn ook 
jongeren die met het binnengaan van de schouwburg hun 
eerste stappen in de theaterwereld zetten. Een duwtje in de 
rug door wat meer uitleg over theater te geven en door de 
leerlingen te informeren over de inhoud en het opzet van de 
voorstelling doet wonderen. Deze voorbereiding levert een 
constructieve bijdrage voor een geslaagd theaterbezoek en 
zorgt ervoor dat iedereen (jongeren, leerkrachten, acteurs 
en de programmator) in meer of mindere mate behoed blijft 
voor ontgoochelingen. Helaas horen we nog regelmatig van 
leerlingen dat ze niet goed weten naar wat ze komen kijken. 
Wordt het theater, film of muziek? Zijn er veel acteurs? Waar 
gaat het stuk precies over? Daarom willen we ervoor pleiten 
dat de nodige tijd wordt vrijgemaakt om de leerlingen te 
begeleiden in hun kennismaking met de wereld van de kun-
sten. Hier wil CC MUZE zelf enkele mogelijkheden voor een 
educatieve omkadering aanreiken:
1. Voor de meeste voorstellingen worden lesmappen gemaakt 

door het gezelschap zelf of door een dramadocent. Check 
regelmatig onze website hiervoor.

2. Soms kunnen we voorstellingen omkaderen met een 
actieve workshop in de klas (maximum 25 leerlingen) 
door docenten of studenten die nauwe contacten hebben 
met de makers van de voorstelling. Dit zorgt voor een 
doeltreffende voorbereiding. Voor deze workshop wordt 
een extra vergoeding gevraagd.

3. CANON, cultuurcel van het departement onderwijs, zorgt 
met het traject Dynamo voor gratis streekvervoer en sub-
sidies! CC MUZE is één van de cultuurschakels. Meer info 
op www.cultuurkuur.be of bij jeugdprogrammator Lies Cuyx.

4. CC MUZE ontwikkelt samen met andere Limburgse 
cultuurcentra en met Kunst in Zicht ‘Kraak de code’, een 
vorming voor leerkrachten uit het basisonderwijs waar 
er op een actieve manier onderzocht en ontdekt wordt 
hoe er met de klas een bezoek gebracht kan worden aan 
een theatervoorstelling, een expo of een kunsteducatieve 
workshop. De eerste ‘Kraak de code’ vindt plaats op 21 
januari 2020 in C-MINE Cultuurcentrum Genk. Meer info 
via lies.cuyx@muze.be

5. Een bezoek achter de schermen van CC MUZE is steeds 
mogelijk. U krijgt een rondleiding doorheen het gebouw 
en komt op plaatsen die u als publiek nog nooit gezien 
heeft. U kan ons hiervoor contacteren en we zoeken 
samen naar een gepaste datum.
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Jeugdprogrammator
Voor alle vragen over inhoud en opzet van de voorstellingen, 
de beoogde doelgroepen, de educatieve begeleiding enz. 
kan u terecht bij onze jeugdprogrammator Lies Cuyx op het 
nummer 011/80 80 98 of via lies.cuyx@muze.be.

Inschrijvingen scholen
Inschrijven kan per mail naar lies.cuyx@muze.be of via www.
muze.be. U kan natuurlijk altijd eerst telefonisch overleggen 
of meer informatie vragen. Na afsluiting van de inschrijv-
ingen ontvangt u een schriftelijke bevestiging, waarvan u 
één exemplaar voor akkoord ondertekent en aan ons terugb-
ezorgt. U controleert of u de bevestiging heeft ontvangen en 
of datum, uur en aantal leerlingen juist zijn.

Individuele kaartverkoop
Voor  een individueel bezoek aan de schoolvoorstellingen kan 
u telefonisch tickets reserveren op 011/80 80 98 of mailen 
naar tickets@muze.be.

Annulatie en wijzigingen scholen
De toegangsprijs is zeer krap berekend. Als u door over-
macht een voorstelling moet annuleren, vragen wij dit mini-
mum één maand vooraf te laten weten. Bij dergelijke tijdige 
annulatie rekenen wij u een administratiekost aan van 25 
euro. Gebeurt de annulatie minder dan een maand voor de 
voorstelling, dan rekenen wij u een annulatievergoeding aan 
berekend in functie van het moment van de annulatie en het 
inkomensverlies van CC MUZE. Bij annulatie op de dag zelf, 
of als uw leerlingen zonder meer afwezig blijven, rekenen wij 
u het volledig aantal gereserveerde plaatsen aan. Soms moet 
CC MUZE om redenen buiten onze wil, een voorstelling afge-
lasten. In dat geval verwittigen wij u hier zo spoedig mogelijk 
van en zoeken we naar een alternatief. Eventuele onkosten 
(busvervoer e.d.) kunnen niet op ons verhaald worden. Als er 
zich in de loop van het jaar wijzigingen voordoen in de samen-
stelling van de groep, breng ons dan tijdig op de hoogte.

Betaling
We vragen de verantwoordelijke leerkracht bij aankomst het 
juiste aantal leerlingen te noteren op voorgedrukte formulieren 
en dit te ondertekenen. Zorg dat u het exacte leerlingenaan-
tal weet want op basis hiervan wordt een factuur opgemaakt. 
Als het aantal leerlingen meer dan 20% afwijkt van het vooraf 
bevestigde aantal, wordt deze afwijking mee gefactureerd.

Het bezoek
Wij vragen u minstens 10 minuten voor de voorstelling aan-
wezig te zijn, zodat de formaliteiten rustig kunnen afge-
handeld worden en andere groepen niet onnodig moeten 
wachten. We beginnen stipt. Eens de deuren dicht zijn, wordt 
niemand nog toegelaten. Scholen die te laat zijn, blijven wel 
gebonden aan de betalingsvoorwaarden. Jassen, boekentas-
sen, rugzakken e.d. worden om veiligheidsredenen niet toe-
gelaten in de schouwburg en horen thuis in de vestiaire. De 
vestiaire is gratis en wordt afgesloten eens de leerlingen in de 
schouwburg zitten. Eetwaren, drank, gsm en andere elektro-
nische speeltuigen zijn in de schouwburg al even ongewenst 
als vervelend gedrag. Wij rekenen er op dat de begeleiders 
het rustig verloop van de voorstelling helpen verzekeren. Er 
zijn veel minder problemen wanneer de leerkrachten zich 
verspreiden en tussen de leerlingen plaatsnemen in de zaal.
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Jaouad neemt je mee in de tijd en vertelt over zijn ervaring tijdens zijn 
eerste bezoek aan de koranschool en zijn existentiële vraag aan de leer-
meester. Hij neemt je mee naar zijn fascinatie voor poppen en zijn eerste 
vlinders in de buik. Gedreven door zijn hart breekt hij stereotypes en 
hoopt hij bruggen te bouwen waar andere de overkant niet durven zien… 
Een monoloog over zelfaanvaarding, familie, liefde, rechtvaardigheid en 
vergiffenis.
 
Jaouad Alloul is theatermaker en performer. Met zijn korte solo ‘Zeemeer-
min’ toert hij samen met  Vida Razavi langs Vlaamse scholen om taboes rond 
gender, religie, cultuur en seksualiteit te doorbreken. Zijn jeugd voelde dik-
wijls aan als balanceren tussen twee culturen, terwijl er zoveel gelijkenissen 
zijn: het belang van de relatie met je ouders, de ambitie om een eigen gezin 
te hebben en de spreekwoordelijke baksteen… ‘Zeemeermin’ is een regie van 
Nyiragasigwa Hens en een productie van BeHuman vzw i.s.m. MAF.

 
Prijs: € 6 * Duur: 30 min. performance + nagesprek * www.behumanvzw.be * www.mestizoartsplatform.be

“Je zou denken dat ik gelukkig ben omdat mijn tanden wit zijn als ik lach. 
Je zou denken dat ik elke morgen graag wakker wordt omdat ik een gladde 
huid en blauwe ogen heb. Maar eigenlijk heb ik geen vrienden, alleen maar 
mensen die zeggen dat ze mijn vrienden zijn. Ze hangen rond mij als 
meeuwen rond kruimeltjes brood.”
 
Een diva vertelt over niemand minder dan zichzelf. Ze kijkt naar zichzelf en 
wordt graag bekeken. En alles mag gezien worden. Maar wat verbergt ze 
achter haar dikke laag schmink? Een voorstelling over de drang naar bev-
estiging, de hang naar liefde en de val van het succes. In tijden van self-
ies, selfies en selfies. Filmster Marlène Dietrich meets de YouTube-vlogger 
Dylan Haegens!
 
Jo Jochems speelt de voorstelling en wordt gecoacht door Jef van Gestel.
 
Prijs: € 6 * Duur: n.t.b. * Educatie: lesmap

3 d e  g r a a d

Maandag 2 december 2019 om 13u30

JO JOCHEMS
Mieren slapen nooit

Muziek voor het 1ste en 2de leerjaar

Maandag 14 en dinsdag 15 oktober 2019

JAOUAD ALLOUL  
Zeemeermin

Performance op school voor de 3de graad
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CC MUZE ZOEKT JONG TALENT
Zeven Limburgse cultuurcentra  zetten samen met fABULEUS hun schouders onder 
een professionele dansproductie voor en door jongeren. We deden het een eerste 
keer in 2018 met het kleurrijke ‘SNAP XL’, dat duizenden toeschouwers in feeststem-
ming bracht (tot in Roskilde, Denemarken!)
 
Een vervolg kon niet uitblijven: in februari 2020 volgt er een nieuwe kans voor jong 
Limburgs danstalent. Wil je meedoen? Hou onze Facebook en Instagram dan dit najaar 
extra in de gaten alsook www.fabuleus.be/audities
 
Een project van C-mine cultuurcentrum, cultuurcentrum Hasselt, CC MUZE, CC 
Casino, cultuurcentrum De Adelberg, CC Maasmechelen, CC de VELINX en fABULEUS.
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school: directie:

straat: postnr.: gemeente:

e-mail: telefoon:  

cultuurverantwoordelijke:

straat: postnr.: gemeente:

e-mail: telefoon: 

Kleuters DATUM UUR AANT.
LLN

AANT. 
LKN

LEERJAAR/RICHTING

BART VOET & ESMÉ BOS met 'Concert Magiq'

TOUT PETIT met 'Luid'

COMPAGNIE FRIEDA met 'Tarattatatta'

DE KOLONIE MT met 'Muziekmekaniek'

THEATER MUST met 'Pit'

4HOOG met 'Wolk'

FILM 'De avonturen van No No'

Lager onderwijs DATUM UUR AANT.
LLN

AANT. 
LKN

LEERJAAR/RICHTING

DROOMEDARIS REX met 'Vaderke en moederke'

DE KOLONIE MT met 'Muziekmekaniek'

FILM 'Superjuffie'

LAIKA met 'Zetels van goud'

D'IRQUE & FIEN met 'Sol Bémol'

FREEK EN FEMKE met 'Blablablues'

SPEELMAN met 'Nautilus'

DE MAAN met 'Spoken'

BRUT EN VILLANELLA met 'Mieren slapen nooit'

FILM 'Binti'

THEATER FROE FROE met 'De Soldaat'

BRONKS EN TUNING PEOPLE met 'Rita'

Middelbaar onderwijs DATUM UUR AANT.
LLN

AANT. 
LKN

LEERJAAR/RICHTING

VERVLOET & CIELEN met 'Terminator Too'

DE MANNSCHAFT met 'Dethleff'

THEATER FROE FROE met 'Titus'

JO JOCHEMS met 'Diva'

MESTIZO ARTS PLATFORM & JAOUAD ALLOUL met 'Zeemeermin'

 Inschrijvingen Dagvoorstellingen 2019 - 2020
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