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CULTUURCENTRUM MUZE

MARKTPLEIN 3 3550 HEUSDEN-ZOLDER TEL 011/80.80.98 INFO@MUZE.BE WWW.MUZE.BE

Beste directie,
Beste leerkracht,
Rond deze tijd zouden we elkaar traditiegetrouw ontmoeten om ons aanbod
voorstellingen voor het nieuwe schooljaar voor te stellen tijdens de infoavond voor
scholen. Maar door de vele maatregelen die genomen zijn om het coronavirus te
bestrijden, kan dat voorlopig niet. De deuren van onze schouwburg blijven nog even
gesloten voor het publiek, maar we presenteren hier graag onze selectie voorstellingen
voor het schooljaar 2020/2021. Droom alvast met ons mee van kinderen die met
volle teugen genieten van het spel dat de artiesten bedacht hebben, van jongeren
die in contact komen met fijne voorstellingen die hun inspiratie geven. Kortom, maak
plannen voor een nieuw schooljaar waar uitstappen naar theater terug mogelijk zijn!

Klik hier voor meer info over:
- Coronaproof theaterbezoek & steeds veranderende situatie
- Handleiding bij dit digitaal document
- Digitale ontmoeting op afspraak
- Inschrijven

TOUT PETIT met 'Drrraai'
DE KOLONIE MT met 'Slok'
THEATER FROE FROE met ‘Aiaiai’
THEATER M U S T met ‘Pit’

Lager onderwijs
1ste graad
HANNEKE PAAUWE/DE STUDIO met ‘En braaf zijn’
ARIANE VAN VLIET & ALICE REIJS met ‘Ans en Wilma verdwaald’
LEUE met ‘Quinnie & Quinn’
COLLECTIEF VERLOF met ‘Moenieworrienie’
FILM ‘Hoe word ik een viking?’
2de graad
ARIANE VAN VLIET & ALICE REIJS met ‘Ans en Wilma verdwaald’
BRONKS/BALLET DOMMAGE met ‘Tribunal’
ZONZO COMPAGNIE met ‘Thelonious’
FILM ‘Binti’
FILM ‘Hoe word ik een viking?’
3de graad
KOPERGIETERY met ‘Shakira en Chikara’
THEATER FROE FROE met ‘Killie Billie’
BRONKS/TUNING PEOPLE met ‘Rita’
THEATER MALPERTUIS met ‘De kleine prins’
FILM ‘Binti’

Middelbaar onderwijs
STUDIO ORKA met ‘Pied de Poule’
THEATER FROE FROE met ‘Odyssee’
FABULEUS met ‘We go places’
FILM ‘J’accuse’
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CODEPROEF

speciaal voor leerkrachten kleuter- & lager onderwijs

Hoe kraak ik de code om van een cultuuruitstap een feest te maken?

De groep deelnemers wordt in kleinere
groepen verdeeld en neemt via een
doorschuifsysteem deel aan 4 mini
workshops, die elk vanuit een ander
vertrekpunt handvaten aanreiken om
een culturele uitstap met je klas nog
waardevoller te maken.
Eén van de werkstations vertrekt vanuit
de vaak vage tekst ter voorbereiding
van een theatervoorstelling of expositie.
Waar gaan we nu eigenlijk naar kijken?
De begeleider van dit werkstation
neemt de rol van de leerkracht op zich.
Hij vraagt wat je denkt te zien? Of wat
hoop je dat je zal zien? Want hij weet
het zelf ook niet! Twijfelen mag, laat je
verbeelding de vrije loop!
Een ander station gaat over de
verschillende obstakels die je kan tegenkomen tijdens een uitstap naar het
theater, hoe absurder, hoe beter! Wat
als je leerlingen van gekkigheid op de
theaterstoelen gaan staan? Of wat als

jij de voorstelling niet hebt begrepen,
maar de klas wel? Leef je in, in de rol
van je leerlingen, in de rol van jezelf
als leerkracht, maar ook in de rol van
iemand die het in cultuurcentrum of
museum werkt.
Op een laagdrempelige, speelse manier
gaan we samen in 4 korte workshops
op zoek naar manieren om van een
museum- of theaterbezoek een feest
te maken. Waar er regels zijn, maar
wanneer die soms ook overtreden mogen
worden. We spelen, kijken en laten ons
samen prikkelen
CODEPROEF is een samenwerking tussen
Kunst in Zicht en C-mine Cultuurcentrum,
MUZE, CCHA, de Velinx, De Adelberg &
CC Maasmechelen. Kunst in Zicht is een
vrijhaven voor actieve kunsteducatie
waar leren door de kunsten en interesse
ontwikkelen voor de kunsten centraal
staan.

Deze fijne nascholing is gepland op
donderdag 8 oktober 2020 in CC MUZE
een duurt een halve dag (+/- 3 uur). Er
start een sessie om 9u en een sessie
om 13u. Deelnemen kan voor €25 en
inschrijven kan via lies.cuyx@muze.be
of via 011/80.80.98.
CODEPROEF is ook CORONAPROOF dus
deze nascholing kan met een beperkte
groep
in
veilige
omstandigheden
doorgaan.

© Stef Stes
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CODEPROEF laat leerkrachten uit het
kleuter en lager onderwijs gluren tussen
de gordijnen van het theater. We komen
binnen op een scène die nog in volle
opbouw is. Ook jij kan nog een handje
helpen. Vergeet je jas niet in de vestiaire
te hangen. Opgepast, hier staat nog een
ladder! Als je nog niet naar het toilet bent
geweest, moet je nu nog snel gaan. Kan
jij dit kledingrek even rechts achteraan
op de scène zetten? De theatertrekken
waaraan de spots hangen gaan omhoog.
Welkom allemaal!

maart - april - mei 2020
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inhoudstafel

kleuters

Cirkels draaien, zwieren, zwaaien rond
en rond. In ‘Drrraai’ gaat alles aan
het draaien, net zoals op de kermis.
Dansers draaien om hun as en in de
ruimte. Het decor bestaat uit cirkels en
draaiende sculpturen. De muziek kolkt
door de ruimte en zoekt de poëzie in
een herhalend patroon. Dans, muziek
en geluid nemen de kleuters mee in een
virtuoos spel van draaiende patronen.

tout petit is een vaste gast in CC MUZE
en heeft al straffe dansvoorstellingen
voor een jong publiek gemaakt: ‘Kom
mee, Leon!’, ‘Schots en scheef’, ‘Licht!’
en ‘Luid’. Daarmee toerde het gezelschap
ook internationaal. tout petit maakt
voorstellingen die zowel abstract als
figuratief zijn mét achteraf een fijn
‘speelmoment’ voor de kleinsten.

‘Drrraai’ is een woordeloze dansvoorstelling waar het publiek plaatsneemt
in de installatie. Ciska Vanhoyland en
Lies Cuyvers maken de choreografie en
dansen, Koen Brouwers staat in voor de
muziek en Erki De Vries zorgt voor de
scenografie.

DONDERDAG 29 OKTOBER ‘20

© Cristóbal Schmal

10U30 & 13U30
PODIUM SCHOUWBURG

Een co-productie van HET LAB
met dank aan de Vlaamse
Gemeenschap, stad Leuven,
cultuurcentrum Hasselt, STUK
Huis voor Dans, Beeld & Geluid
en C-TAKT.
Prijs: 3 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: n.t.b.
Max. 80 kleuters per voorstelling
www.toutpetit.be

© ulaula van Cristóbal Schmal

inhoudstafel

kleuters

‘Slok’
is
een
licht
verteerbaar
theaterconcert
vol
wonderschoon
schaduwspel over gieren en pieren
en lekkere dieren. Over relativiteit en
appetijt. In een dichtbegroeid oerwoud
van
vintage-instrumenten
gaan
muziekmakers Jan De Smet (o.a. De
Nieuwe Snaar) en Bo Spaenc (MT De
Kolonie) op schok – pardon – op slok.
Want ieder beest is een lekkere brok voor
een ander beest. Elk dier zoekt, zoemt of
zingt zijn eigen zin van het leven in een
lied. Maar … als er ergens in struiken,
tussen rotsen of koralen iets begint te
grommen, watertanden of likkebaarden
is het liedje uit. ‘Slok’ is wat wreed maar
ook erg lief …

DINSDAG 10 NOVEMBER ‘20
10U30 & 13U30
ZWARTE ZAAL

Prijs: 3 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: n.t.b.
Max. 120 kleuters
www.dekoloniemt.be

inhoudstafel

kleuters

Beer en Tijger wonen nu samen. Beertje
doet het huishouden en Tijger haalt eten,
een ei bij Vogel en boterhammen bij Rat.
Zondag zwemmen in de rivier en door
de week, na de boodschappen, nog even
de tuin doen en op visite bij Haas. Op
een dag gaat Tijger weer paddenstoelen
plukken en ontmoet hij Biggetje. Biggetje
en Tijgertje spelen samen de ganse dag
door. Die avond is er geen eten in het
huis van Beer en Tijger. Tja, Tijger moest
spelen met Biggetje dus; drukdrukdruk,
geen tijd, geen paddenstoelen. ‘s
Anderendaags gaat Tijgertje opnieuw
eten zoeken en komt opnieuw Biggetje
tegen. Hij nodigt Tijger uit om
tomatenprut met slobberdeeg te eten
in zijn modderhuis. Tijger vindt dat wel
een super spannend voorstel, daarbij, hij
heeft nog geen eten kunnen zoeken. Die
avond eet Beer niets en wacht heel lang
op Tijger. Maar Tijger komt niet thuis…
Op een dag ontmoet je iemand anders,
spannender en interessanter. Het kan
iedereen overkomen…

Deze speelse voorstelling is geïnspireerd
op het werk van auteur en illustrator
Janosch en wordt gemaakt en gespeeld
door Gert Dupont, Annelore Stubbe,
Arne Leurentop of Joeri Cnapelinckx en
Marc Maillard mét poppen in de hoofdrol
en ook live muziek erbij. Een voorstelling
voor een klein publiek in een bosrijke
installatie vol marimba en veel dieren.

DINSDAG 12 JANUARI ‘21
10U & 13U30
ZWARTE ZAAL

Prijs: 3 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: n.t.b.
Max. 120 kleuters
www.froefroe.be

inhoudstafel

kleuters

Waar komt een plant vandaan? Van een
zaad. Hoe ziet dat eruit? Rond, klein,
heel klein. En wat dan? Ik steek het in
de grond, in de wolken, in mijn mond.
Ik geef het water, soep. Ik zet het een
muts op. En ik wacht. Ik ga kijken. Na
vijf minuten. Na een kwartier ga ik weer
kijken. Ik wacht een halfuur. ’s Avonds
ga ik nog eens kijken. En de volgende
morgen opnieuw. Ik ben het bijna
vergeten. Maar ik weet dat het komt.
Een woestijn, cowboys en indianen, wat
hebben zij nodig om te planten? Een
pot, veel potten, een pit, véél pitten,
vruchtbare grond, zand en water. Maar
hoe gaat het verder? Wat kan je allemaal
met pitten en potten doen? Alleen het
wachten duurt zo lang. Dan maar spelen.
‘Pit’ is de vierde creatie van theater m u s t,
na de voorstellingen ‘Wasdief’, ‘Kapot’
en ‘Hen’. Het is een speelse voorstelling
over nieuw leven, vol fantasie, plezier en
bewegende beelden.

DINSDAG 4 MEI ‘21
11U & 13U30
ZWARTE ZAAL

Een collage op maat van peuters en
kleuters met livemuziek van en met
Chantal Boes, Sander Smeets en
Gerlinde Hoskens
Prijs: 3 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 40 minuten + 10 minuten spel
Max. 100 kleuters
www.theatermust.be

© Karolina Maruszak

inhoudstafel

lager onderwijs eerste graad
Speels theater voor het 1ste en 2de leerjaar

HANNEKE PAAUWE/DE STUDIO - ‘En braaf zijn’

‘En braaf zijn!’ is een fijne voorstelling
van Hanneke Paauwe over samen
fantaseren, creëren en spelen. Een
inspirerende productie vol humor en
spelplezier gespeeld door Eva Schram,
Anna Vercammen en Bert Dobbelaere.
Een heerlijk pleidooi om even ongeremd
kind te mogen zijn.

Uit de pers:
“Bert Dobbelaere, Anna Vercammen en
Eva Schram overtuigen als overjaarse
bengels. Hun acties zijn aanstekelijk en er
zijn weinig grenzen aan hun verbeelding.
De cleane woonkamer eindigt als een
anarchistische beestenboel.”
De Standaard
Recensie Theaterkrant

DONDERDAG 12 NOVEMBER ‘20
13U30
SCHOUWBURG

School
Bubble

© Maaike Buys

Stel je voor: voor één middag verdwijnen
plots alle volwassenen, de TV, de
computer, de hobby- en huiswerkagenda
én vooral het zinnetje: ‘En braaf zijn!’.
Een middag om te spelen, zot en
ondeugend te zijn, je vuil te mogen
maken, risico’s te nemen. ‘Pas op’ en
‘voorzichtig zijn!’ worden ingeruild voor
avontuur en heerlijk griezelen. Jongens
worden meisjes en omgekeerd. Zwart en
wit bevatten plots alle kleuren. Rollen en
regels worden omgekeerd. Lang leve het
spelende kind!

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: +/- 75 minuten
Max. 200 leerlingen
Ook geschikt voor het 3de & 4de leerjaar
www.destudio.com
www.hannekepaauwe.be

inhoudstafel

lager onderwijs eerste graad
Theater voor het 2de leerjaar

ARIANE VAN VLIET & ALICE REIJS - ‘Ans en Wilma verdwaald’
Ans en Wilma zijn al verschillende keren
te gast geweest in CC MUZE. Twee leuke
‘Hollandse’ dames en dikke vriendinnen
die heel wat avonturen beleven. In deze
voorstelling zijn ze dringend aan vakantie
toe. Ze plannen een reisje met de caravan
door het bos. Maar dan raken ze de weg
kwijt. Door Wilma zegt Ans. Door Ans
zegt Wilma. Tijdens hun zoektocht naar
de uitgang raken de dames verstrikt in
herkenbare conflicten op kinderformaat.
Hoe stoer is Wilma eigenlijk als het
donker wordt? Want wat ruist daar door
het struikgewas? Kan de bange Ans wel
slapen in een donker bos? En hebben
de dames genoeg boterhammen met
pindakaas voor onderweg? Overleeft
hun hechte vriendschap dit spannende
avontuur?
In deze nieuwe voorstelling komen
stukjes verhalen uit vorige producties
terug maar het blijft een feest om deze
kibbelende en kwetterende knotsgekke
tantes aan het werk te zien in hun
absurd wereld vol humor, ontroering en
prachtige liedjes.
Zet u schrap voor een voorstelling waar
de problematieken van jaloezie, pesten,
afscheid nemen en verliefd zijn om een
frisse manier aangehaald worden door
actrices Ariane Van Vliet en Alice Reijs.

MAANDAG 23 NOVEMBER ‘20
13U30
SCHOUWBURG

School
Bubble

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: +/- 60 min.
Max. 200 leerlingen
Ook geschikt voor het 3de & 4de leerjaar
www.dekempvader.be
www.eenhoorn.be

inhoudstafel

lager onderwijs eerste graad
Theater voor het 1ste en 2de leerjaar

LEUE - ‘Quinnie & Quin’
Drie
vrienden
willen
samen
iets
verzinnen. Ze strijden voor het woord om
zo het verhaal te sturen. Algauw hijst één
van hen zich op de troon en hij verplicht
de twee anderen om te luisteren. Quinnie
& Quinn willen ontsnappen. Weg uit dit
verhaal. Weg van hun tiran. Maar de
verteller weet hen iedere keer weer te
verrassen met een nieuw obstakel. Als ze
hier uit willen geraken, zullen ze het met
z’n drieën moeten doen.
Een speelse ode aan de vrijheid met
verve gebracht door acteurs Jonas
Leemans, Dimitri Leue en Inge Paulussen
met muziek van Antoon Offeciers. Want
als er niets is, kan alles ontstaan.
Hier is zo een massa. Een echte
mensenzee. En ik kom zo uit de lucht
gevlogen. Want ik kan dat: vliegen. En
ik land bovenop een soort tempel, een
piramide. Rook, licht en magie. En als ik
spreek moet iedereen luisteren. Want ik
ben de baas. Ik draag uiteraard gouden
kleren. Vol diamanten en een kroon
van vlinders. Of nee, glimwormen. Ik
spreek alle talen van de wereld. Het is
te zeggen. Ik spreek er maar één. Maar
iedereen kan mij verstaan. Wacht. Over
die kroon: overdag is ze gemaakt van
vlinders en ’s nachts van glimwormen.
Dat is beter.

MAANDAG 29 MAART ‘21
10U
SCHOUWBURG

© Jimmy Kets

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: n.t.b.
Max. 200 leerlingen
www.leue.be
www.koortzz.be

inhoudstafel

lager onderwijs eerste graad
Theater voor het 1ste en 2de leerjaar

COLLECTIEF VERLOF - ‘Moenieworrienie’
‘Moenieworrienie’
is
Zuid-Afrikaans
voor ‘je moet je geen zorgen maken’.
En laat dat nu net zijn wat de vier
personages in deze voorstelling veel te
veel doen. Samen zijn ze onderweg naar
een plek waar zorgen niet bestaan. De
bestemming is ergens maar ze weten
niet waar. Ze hebben wel elkaar en zijn
vastberaden om er te geraken. Als dat
maar goed komt …
Een beeldende, fysieke voorstelling
met heel wat slapstick over de lange
tocht die samen wordt afgelegd mét
de nodige ups en downs. Energiek en
ontwapenend passeren thema’s als
identiteit, vriendschap en durven gaan
voor je dromen de revue. Van en met
Heleen Desmet, Bart van der Heijden,
Tom Viaene en Matilde Quirynen.

MAANDAG 10 MEI ‘21
13U30
SCHOUWBURG

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: +/- 60 min.
Max. 200 leerlingen
www.collectiefverlof.be
www.huubcolla.be

inhoudstafel

lager onderwijs eerste graad
Film voor het 1ste en 2de leerjaar

‘Hoe word ik een viking?

Vikings zijn niet enkel woeste krijgers.
Het zijn ook vrolijke kerels die graag
eten en drinken én dol zijn op feesten.
Ondanks al het zwaardgekletter in de
bossen van het Hoge Noorden, gaat dit
avontuurlijke verhaal over solidariteit en
vriendschap.
Westdorp en Oostdorp worden gescheiden
door een diepe kloof. Ooit vormden ze
samen een welvarend dorp, geleid door
een wijs stamhoofd. Na zijn dood werd
er gekibbeld om de macht. Halvdan,
de kleinzoon van de smid, groeit op in
Oostdorp. Zwervend langs de rivieroever
ontmoet hij Meia, een handig meisje uit
Westdorp. Hun geheime vriendschap
is niet zonder gevaar. Wanneer oude
vetes de kop opsteken, wordt een oorlog
onvermijdelijk…
Een regie van Gustaf Åkerblom,
Nederlands gesproken, Zweden 2018.

School
Bubble

Prijs: 3 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 97 min.
Max. 200 leerlingen
Ook voor 3de leerjaar
www.jeugdfilm.be

MAANDAG 1 MAART ‘21
13U30
SCHOUWBURG

inhoudstafel

lager onderwijs tweede graad
Theater voor het 3de en 4de leerjaar

ARIANE VAN VLIET & ALICE REIJS - ‘Ans en Wilma verdwaald’
Ans en Wilma zijn al verschillende keren
te gast geweest in CC MUZE. Twee leuke
‘Hollandse’ dames en dikke vriendinnen
die heel wat avonturen beleven. In deze
voorstelling zijn ze dringend aan vakantie
toe. Ze plannen een reisje met de caravan
door het bos. Maar dan raken ze de weg
kwijt. Door Wilma zegt Ans. Door Ans
zegt Wilma. Tijdens hun zoektocht naar
de uitgang raken de dames verstrikt in
herkenbare conflicten op kinderformaat.
Hoe stoer is Wilma eigenlijk als het
donker wordt? Want wat ruist daar door
het struikgewas? Kan de bange Ans wel
slapen in een donker bos? En hebben
de dames genoeg boterhammen met
pindakaas voor onderweg? Overleeft
hun hechte vriendschap dit spannende
avontuur?
In deze nieuwe voorstelling komen
stukjes verhalen uit vorige producties
terug maar het blijft een feest om deze
kibbelende en kwetterende knotsgekke
tantes aan het werk te zien in hun
absurd wereld vol humor, ontroering en
prachtige liedjes.
Zet u schrap voor een voorstelling waar
de problematieken van jaloezie, pesten,
afscheid nemen en verliefd zijn om een
frisse manier aangehaald worden door
actrices Ariane Van Vliet en Alice Reijs.

MAANDAG 23 NOVEMBER ‘20
13U30
SCHOUWBURG

© Koralique

School
Bubble

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: +/- 60 min.
Max. 200 leerlingen
Ook geschikt voor 2de leerjaar
www.dekempvader.be
www.eenhoorn.be

inhoudstafel

lager onderwijs tweede graad
Theater voor het 3de en 4de leerjaar

BRONKS & BALLET DOMMAGE - ‘Tribunal’
Zak niet in elkaar.
Hap naar adem.
Loop op de toppen van je tenen.
Laat het achterste van je tong niet zien.
Voer uit en doe voort.
Laad op en versnel.
Bevries.
Val vooral niet te hard op.
Of net wel …

Uit de pers:
“Intelligent, loepzuiver en gelaagd.”
De Morgen ****

Bizarre wetten en regels. Vreemde
personages met een eigen taal en
looppas. Formulieren, stempels en
klassementen. Welkom in ‘Tribunal’, een
uit de hand gelopen universum waar
men orde en overzicht wilt bewaren, hoe
chaotisch dit ook verloopt.

“Het beste jeugdtheater is theater dat
de volwassenen niet vergeet. Maar
daarnaast amuseren ook de zesjarigen
zich kostelijk met dit kantooruniversum.”
Nieuwsblad.be ****

Het
zotte
gezelschap
Ballet
Dommage is al eerder in MUZE te
gast geweest met de voorstelling
‘Klutserkrakkekilililokatastrof’
voor
scholen en de roadtrip ‘Melvius’ voor
families en volwassenen. Speelse,
groteske
voorstellingen
is
het
handelsmerk van Ballet Dommage,
samen met een ode aan de naïviteit. In
‘Tribunal’ is Kafka niet ver weg en wordt
het administratief doolhof al dansend en
bewegend bewandeld. Bureaucratie op
kindermaat in een speciale setting door
Hendrik Van Doorn, Lieselotte De Keyzer,
Katrien Valckenaers, Maxim Storms in
een eindregie van Randi De Vlieghe.

“Het publiek is op twee tribunes
tegenover elkaar getuige van zoveel
georganiseerde chaos en lacht zich een
kriek om zoveel inefficiëntie en tragiek.”
De Standaard ****

© Clara Hermans

DONDERDAG 14 JANUARI ‘21
10U30 & 13U30
PODIUM SCHOUWBURG

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 60 min.
Max. 100 leerlingen
www.balletdommage.weebly.com
www.bronks.be

inhoudstafel

lager onderwijs tweede graad
Muziektheater voor het 3de en 4de leerjaar

ZONZO COMPAGNIE - ‘Thelonious’
‘Thelonius’ is een rollercoaster door het
leven en werk van jazzlegende Thelonious
Monk. De even koppige als geniale
Monk maakte muziek vol verrassende
harmonieën en avontuurlijke ritmes. De
muzikanten van het gerenommeerde
jazztrio De Beren Gieren reizen naar
de unieke muzikale wereld van de New
Yorkse jazzheld. In een indrukwekkend
videodecor met beelden van Nele Fack
tonen ze telkens weer nieuwe kantjes
van deze boeiende muzikant. Benjamin
Vandewalle zorgde voor een levendige
regie en lokte de muzikanten mee in
een hilarische choreografie. Spring mee
op deze beboptrein met het “Genius of
Modern Music” en kruip onder de huid
van Thelonious. Bestemming onbekend,
maar een waanzinnige rit verzekerd!

Zonzo Compagnie creëert voorstellingen
die op een bijzondere en avontuurlijke
manier muziek als uitgangspunt nemen.
De unieke mix van muziek, speelsheid
en multimedia zorgen voor producties
die het publiek op een frisse manier
kennis laten maken met heel wat
muzieksoorten in een multimediale
setting. Ze betoveren ook het jonge
publiek met intrigerende portretten van
componisten als John Cage, Miles Davis,
J.S. Bach … of verrassen met wonderlijke
klankinstallaties.
Uit de pers:
“... in Thelonious draait het niet om
feiten, het draait helemaal om de
muziek. Geholpen door de video en de
fratsen van de muzikanten pakt die de
zaal volledig in – elk nummer een nieuw
hoogtepunt.” De Standaard ****
© Clara Hermans

Winnaar van de yam public choice
award 2019. Een productie van
Zonzo Compagnie in coproductie met
Handelsbeurs, Krokusfestival, KAAP
en De Grote Post Met de steun van
Vlaanderen en het Creative Europe
Programme van de Europese Unie.

DINSDAG 9 FEBRUARI ‘21
10U & 13U30
SCHOUWBURG

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 50 min.
Max. 200 leerlingen
Schoolbubbel met 5de leerjaar
www.zonzocompagnie.be

School
Bubble

inhoudstafel

lager onderwijs tweede graad
Film voor het 3de leerjaar

‘Hoe word ik een viking?

Vikings zijn niet enkel woeste krijgers.
Het zijn ook vrolijke kerels die graag
eten en drinken én dol zijn op feesten.
Ondanks al het zwaardgekletter in de
bossen van het Hoge Noorden, gaat dit
avontuurlijke verhaal over solidariteit en
vriendschap.
Westdorp en Oostdorp worden gescheiden
door een diepe kloof. Ooit vormden ze
samen een welvarend dorp, geleid door
een wijs stamhoofd. Na zijn dood werd
er gekibbeld om de macht. Halvdan,
de kleinzoon van de smid, groeit op in
Oostdorp. Zwervend langs de rivieroever
ontmoet hij Meia, een handig meisje uit
Westdorp. Hun geheime vriendschap
is niet zonder gevaar. Wanneer oude
vetes de kop opsteken, wordt een oorlog
onvermijdelijk…
Een regie van Gustaf Åkerblom,
Nederlands gesproken, Zweden 2018.

MAANDAG 1 MAART ‘21

Prijs: 3 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 97 min.
Max. 200 leerlingen
Schoolbubbel met 1ste & 2de leerjaar
www.jeugdfilm.be

School
Bubble

13U30
SCHOUWBURG

inhoudstafel

lager onderwijs tweede graad
Film voor het 4de leerjaar

‘Binti’

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 Frederike
Migom, België, 2019. Winnaar Beste Film
JEF festival en winnaar Grote prijs en
speciale vermelding van kinderjury op
FIFEM (Montréal).

MAANDAG 14 DECEMBER ‘20
13U30
SCHOUWBURG

Prijs: 3 euro
Duur: 90 min.
Educatie: lesmap
Max. 200 leerlingen
Schoolbubbel met het 5de & 6de leerjaar
www.jeugdfilm.be

School
Bubble

inhoudstafel
maart - april - mei 2020

15

inhoudstafel

lager onderwijs derde graad

lager onderwijs derde graad

Muziektheater voor het 5de en 6de leerjaar

KOPERGIETERY & COMPANY MA - ‘Shakira en Chikara’
Shakira is een Arabische naam voor
meisjes. Shakira betekent ‘dankbaar’.
Chikara is een Japanse naam voor
jongens.  Chikara betekent ‘(gebruik
maken van de) kracht (van een ander)’.
Geef je nu één, vier of geen kussen als
je elkaar ontmoet? Moet je je schoenen
net wel of net niet uitdoen bij een ander?
Betekent een gebalde vuist ‘rot op’ of ‘ik
wil iets veranderen’? En waarom ken jij in
jouw taal 48 verschillende soorten regen,
terwijl ik het moet doen met motregen of
pijpenstelen?

‘Shakira & Chikara’ wordt een beeldende,
muzikale zoektocht naar het elkaar
proberen begrijpen wanneer we elkaar
niet verstaan. Het is een rollercoaster aan
vreemde gewoontes, knullige knuffels
en spannende taboes. Een speels bad
vol geestige culturele codes met een
muzikale score gaande van Japanse funk
tot Arabische schlagers.
Een voorstelling gespeeld door Jaouad
Alloul, Mats Vandroogenbroeck en een
derde speler in regie van Johan De Smet
en Kenjiro Otani.

MAANDAG 30 NOVEMBER ‘20
13U30
SCHOUWBURG

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: digitale lesmap
Duur: n.t.b.
Max. 200 leerlingen
www.kopergietery.be

© Sassafras De Bruyn

inhoudstafel

lager onderwijs derde graad
Figurentheater voor het 5de en 6de leerjaar

THEATER FROE FROE - ‘Killie Billie’
Op een dag komt de crash. Papa en
Mama gaan uit elkaar. RudyRUDY, de
kameraad van Billie, vindt het wel goed.
Want week-om-week-kinderen hebben
een fijn leven. Twee huizen, twee keer
kerstmis,
plusvaders,
plusmoeders,
plusbroertjes en pluszusjes en wat hier
niet mag, kan daar weer wel. Afspraken
brengen structuur in het leven van een
kind, zeggen vaders en moeders, en dus
maken ze er veel en vooral, verschillende.
Als kind wil je echter maar één ding: dat
papa en mama gelukkig zijn. En vooral:
terug samen. Enkel de bloemenfee en
het stuifmeel van de liefdesbloem kan
daarvoor zorgen. Als je dat in iemands
ogen strooit, wordt die op slag verliefd
op de eerste die hij of zij ziet. Een goed
plan, denkt Billie, daar wil ik voor gaan.

‘Killie Billie’ is figurentheater op speed.
Een waanzinnige rollercoaster van spel,
live-muziek en video, vol spannende
momenten die je naar adem doen
happen. En niet voor watjes! Marc
Maillard regisseert Dries De Win, Gert
Dupont, Maarten Bosmans en Hanne
Torfs. Met live muziek van Fortress.
Uit de pers:
“Er zit de nodige tragiek in de voorstelling,
zeker, maar alles gaat zo snel en wordt zo
vinnig en energiek gebracht dat je alleen
maar met heel veel bewondering de zaal
kan uitstappen. Dit is wat jeugdtheater
moet zijn.” Het Nieuwsblad *****

VRIJDAG 2 APRIL ‘21
13U30
SCHOUWBURG

School
Bubble

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: +/- 60 min.
Max. 200 leerlingen
Schoolbubbel met het 4de leerjaar
www.froefroe.be

inhoudstafel

lager onderwijs derde graad
Theater en dans voor het 5de en 6de leerjaar

BRONKS & TUNING PEOPLE - ‘Rita’
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!

Uit de pers:
“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

DONDERDAG 29 APRIL ‘21
10U & 13U30
SCHOUWBURG

Prijs: 4 euro
Duur: 70 min.
Educatie: lesmap
Max. 200 leerlingen
www.bronks.be
© Clara Hermans

inhoudstafel

lager onderwijs derde graad
Theater voor het 5de en 6de leerjaar

THEATER MALPERTUIS - ‘De kleine prins’
Na een noodlanding in de woestijn
ontmoet een piloot een kleine jongen.
De jongen vertelt honderduit over de
planeet waar hij vandaan komt, de
bloem waarmee hij samenwoont en het
gevecht dat hij levert met de zaadjes van
de apebroodboom.
‘De Kleine Prins’ is een poëtisch verhaal
van schrijver en piloot Antoine de SaintExupéry dat gepubliceerd werd in 1943.
De illustraties, van de hand van de auteur
zelf, zijn minstens zo bekend geworden
als het verhaal op zich. De SaintExupéry schreef dit moderne sprookje
vol levenswijsheid toen hij in een hotel
in New York verbleef, een jaar voor zijn
dood. Zoals elk goed sprookje, kan ook
dit verhaal steeds opnieuw doorverteld
worden aan nieuwe generaties.

Theater Malpertuis maakt er theater van.
Regisseur Piet Arfeuille werkt samen
met acteurs Thomas Janssens, Naomi
Van Der Horst en artistieke duizendpoot
Nikolas Lestaeghe. Namiddag spelen ze
een versie voor scholen, ’s avonds wordt
het een ‘Kleine Prins’ voor volwassenen.

DONDERDAG 6 MEI ‘21
13U30
SCHOUWBURG

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: n.t.b.
Max. 200 leerlingen
www.malpertuis.be

© Fred Debrock

inhoudstafel

lager onderwijs derde graad
Film voor het 5de en 6de leerjaar

‘Binti’
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
Frederike Migom, België, 2019. Winnaar
Beste Film JEF festival en winnaar
Grote prijs en speciale vermelding van
kinderjury op FIFEM (Montréal).

MAANDAG 14 DECEMBER ‘20
13U30
SCHOUWBURG

School
Bubble

Prijs: 3 euro
Duur: 90 min.
Educatie: lesmap
Max. 200 leerlingen
Schoolbubbel met het 4de leerjaar
www.jeugdfilm.be

inhoudstafel

middelbaar onderwijs
Locatietheater voor de 1ste en 2de graad

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.
Studio ORKA is één van de meest
gewaardeerde gezelschappen in het
jeugdtheater en maakt nu voor het eerst
een voorstelling voor jongeren. Hun
voorstellingen zijn een unieke belevenis
op een originele locatie en worden
bijzonder gesmaakt door het publiek. Het
unieke DNA van Studio ORKA is immers
de mengeling van inspirerende locaties,
gelaagde verhalen, gevoelige thema’s
met humor benaderd, de poëtische
kracht van het verrassend decor, de
uitdaging van theatercodes en het ware
spelplezier. Een voorstelling van Studio
ORKA is een absolute ‘must see’ en een
onvergetelijke ervaring.

DONDERDAG 22 OKTOBER ‘20
10U30 & 13U30

VRIJDAG 23 OKTOBER ‘20
10U30

Uit de pers:
“Het is die magische, troostvolle ruimte
tussen wonde en wonder die Studio
ORKA zo ontroerend goed beheerst. Met
Pied de poule bewijzen het gezelschap
en zijn acteurs andermaal hoe feilloos ze
tussen schalkse humor en diepmenselijk
drama kunnen balanceren.”
De Standaard ****
“Thema’s als anorexia zijn niet de meest
evidente in een jeugdtheatervoorstelling,
maar Studio ORKA slaagt er met glans
in om ook dát bespreekbaar te maken.
Hoedje af.” Het Nieuwsblad ****
“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 ****
‘Pied de Poule’ is een voorstelling van en met Titus
De Voogdt, Steven Beersmans, Ephraim Cielen, Greet
Jacobs, Naomi van der Horst, Martine Decroos, Philippe
Van de Velde. In een eindregie van Randi De Vlieghe
en Peter Monsaert met artistiek advies van Dominique
Van Malder.

© Phile Deprez

In co-productie met De Grote Post
(Oostende) & Theater op de Markt en
met steun van de Vlaamse Overheid
& Stad Gent. Deze voorstelling werd
gerealiseerd met steun verkregen via
Tax Shelter.
Prijs: 6 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 90 min.
www.studio-orka.be

inhoudstafel

middelbaar onderwijs
Figurentheater voor 1ste graad en 3de jaar

THEATER FROE FROE - ‘Odyssee’
Ik sta naast mijn vriend Elpenor. Ik zie
hoe het schip een spoor van schuim
achter laat op het water. Troje wordt
kleiner en kleiner. Eerst een blikveld, dan
een vuist, dan niet meer dan een stip aan
de hemel. Ik doe mijn ogen dicht en hoor
het ruisen van de golven. Het klinkt als
muziek. Zo klinkt het lied van de hoop?
Als klaterend water. Eindelijk naar huis.
Ons schip glijdt zorgeloos over het water
en ik denk maar aan één ding. Aan jou,
Makos, en aan hoe ik je met één hand
boven mijn hoofd in de lucht hield.
Alles begint met een houten paard. Na
tien jaar is de oorlog om Troje eindelijk
voorbij. Velen stierven op het slagveld.
De Griekse overwinnaars en helden
keren weer naar huis. Allemaal, behalve
één: Odysseus. Hij is spoorloos en zijn
zoon en vrouw wachten op hem. Samen
met zijn moeder tuurt zijn zoon Makos
elke avond hoopvol over de wijnrode
zee. Maar zijn vader komt maar niet
thuis. Is hij gestorven op het slagveld?
Verdronken op zee? Of is er iets anders
aan de hand…

Het verhaal van Odysseus, van een zoon
en een moeder, die reeds te lang wachten
op zijn komst. De held, die wel een hele
lange weg naar huis neemt en een boel
heeft uit te leggen. In een voorstelling
met
drie
geniale
poppenspelers,
drie supersonische dansers en één
waanzinnige muzikante, vol video, pop
en actie.
Theater Froe Froe heeft een grote liefde
voor het klassieke repertoire (Orfee,
Labyrinth, Helena…). Michael De Cock
schrijft deze nieuwe theatertekst voor
een jong publiek. Hij is naast directeur
van de KVS ook een gewaardeerd
jeugdauteur. Hij houdt van de klassiekers:
‘Vliegen tot de hemel’ (naar Ovidius) won
een Zilveren Griffel, ‘Veldslag om een
hart’ (naar de Illias) werd bekroond met
een Boekenleeuw. Een voorstelling met
Mieke Laureys, Annelore Stubbe, Jotka
Bauwens, Danaé Bosman, Filip Peeters
en live muziek van Fien Van Der Aa in
regie van Marc Maillard.

MAANDAG 16 NOVEMBER ‘20
13U30

Prijs: 6 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: n.t.b.
www.froefroe.be

inhoudstafel

middelbaar onderwijs
Dans voor de 2de en 3de graad

FABULEUS & 7 LIMBURGSE CC - ‘We Go Places’
Vanuit het niets verschijnt een horde
passanten. Ze bewegen als één lichaam.
Veranderen van koers. Vallen uiteen. Wie
of wat hen drijft, is een mysterie. Wat
ze weten, is dat ze hun krachten moeten
bundelen. Zonder zichzelf te verliezen.
‘To go places’ betekent niet alleen
‘onderweg zijn’, maar ook ‘veelbelovend
zijn’. In ‘We Go Places’ zet choreografe
Carli Gellings de kracht van een individu
tegenover de kracht van een groep en
zoekt ze het onvoorspelbare moment
waarop alles kan omslaan.
Na het succes van SNAP XL (2017) werken
fABULEUS en de cultuurcentra van Genk,
Hasselt, Heusden-Zolder, HouthalenHelchteren, Lommel, Maasmechelen en
Tongeren opnieuw samen aan een creatie
met jong Limburgs danstalent, deze keer
met 11 jongeren tussen 11 en 22 jaar.

Tobbe Bosmans, Malik Curiël, Eline De
Greve, Lina Elmir, Kathelijne Franco,
Domien Huybrechts, Talia Marechal,
Jasper Peeters, Lua Eva Limonta Scull,
Jits Van Damme en Roos Vandeweyer
dansen de
choreografie van Carli
Gellings.
Een productie van fABULEUS & C-mine
cultuurcentrum, cultuurcentrum Hasselt,
CC MUZE, CC Casino, cultuurcentrum
De Adelberg, CC Maasmechelen, CC de
VELINX en STUK Leuven.

DINSDAG 23 FEBRUARI ‘21
13U30

© Darius Zpa

Prijs: 6 euro
Educatieve begeleiding: digitale lesmap
Duur: n.t.b.
www.fabuleus.be

inhoudstafel

middelbaar onderwijs
Film voor de 3de graad

‘J’accuse’

Frankrijk 1894. De jonge militair Alfred
Dreyfus wordt beschuldigd van spionage
voor het Duitse keizerrijk. Hij wordt
veroordeeld en levenslang verbannen
naar het Duivelseiland. Wanneer kolonel
Picquart aan het hoofd komt van de
militaire inlichtingendienst, ontdekt hij
dat het proces niet correct verliep. Er
werd geknoeid met bewijsmateriaal.
Wanneer Picquart probeert de schuldige
te ontmaskeren, geraakt zijn carrière en
zelfs zijn leven in gevaar.
Twaalf jaar lang hield de ‘affaire Dreyfus’
de wereld in de ban van een schandaal
vol juridische fouten, gerechtelijke
dwalingen, corrupte vriendjespolitiek
en antisemitisme. ‘J’accuse’ is een
historische film, maar confronteert
ons met heel actuele vormen van
discriminatie.
Een film van Roman Polanski, Frankrijk
2019.

DINSDAG 19 JANUARI ‘21
13U

Prijs: 3 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 132 min.
www.jeugdfilm.be

inhoudstafel

Praktisch
Avondvoorstellingen in klasverband

Ook buiten de schoolprogrammatie zijn er heel wat voorstellingen die jongeren kunnen
boeien. We hopen ons seizoensaanbod 2020/2021 op 1 juli te lanceren.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 aanmerking 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 vertrouwd 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
kunsten. 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 subsidies! 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 ‘Codeproef’, 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. In CC MUZE vindt Codeproef
plaats op 8 oktober om 9u en om 13u. Inschrijven kan 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.

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.

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 & wijzigingen scholen

De toegangsprijs is zeer krap berekend. Als u door overmacht een voorstelling moet
annuleren, vragen wij dit minimum 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 afgelasten. 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 samenstelling van de groep, breng ons dan tijdig op de hoogte.
Bij mogelijke Corona-gerelateerde maatregelen die het plaatsvinden van de voorstelling beletten, is MUZE genoodzaakt deze voorstelling af te gelasten zonder enige verantwoording of verder gevolg. Indien u op eigen beslissing zonder instructies van de
overheid een voorstelling wenst te annuleren omwille van bezorgdheden rond Corona
of een ander virus, rekent MUZE bovenstaande annulatievergoedingen aan.

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
leerlingenaantal 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 aanwezig te zijn, zodat de formaliteiten rustig kunnen afgehandeld 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,
boekentassen, rugzakken e.d. worden om veiligheidsredenen niet toegelaten in de
schouwburg en horen thuis in de vestiaire. Eetwaren, drank, gsm en andere elektronische 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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Coronaproof theaterbezoek & steeds veranderende situatie

Ook het cultuurcentrum zal ‘coronaproof’ gemaakt worden zodat de veiligheidsmaatregelen
gerespecteerd worden. Zo zullen de scholen als ‘bubbel’ via verschillende ingangen
binnenkomen, het wachten in de foyer zal met de nodige afstand gebeuren, we hebben
hier voldoende ruimte voor. Er zal desinfecterende handgel ter beschikking zijn bij het
binnenkomen van het cultuurcentrum. We zijn flexibel wat de geplande zalen betreft
en wijken uit naar grotere ruimtes indien de social distancing in het gedrang komt. We
verwittigen jullie enkele weken (of dagen) voordien met de juiste instructies voor jullie
school om het bezoek aan CC MUZE zo veilig mogelijk te laten verlopen.
We proberen ons zo goed mogelijk voor te bereiden op een nieuw schooljaar, toch
zal alles onzeker blijven en is de kans groot dat we voortdurend moeten bijsturen. Er
zal ook een verschil zijn tussen het najaar 2020 en het voorjaar 2021. Voorstellingen
in mei 2021 kunnen misschien terug volgens het gewone regime plaatsvinden. We
houden contact met jullie en kiezen samen voor de best mogelijke oplossing.

Handleiding bij dit digitaal document

Via de inhoudstafel kan er makkelijk doorgeklikt worden naar de voorstelling waar je
meer info over wilt. Ook via de knop ‘inhoudstafel’ (op het einde van iedere pagina)
kan je snel terug naar het overzicht. Bij iedere voorstelling zijn er kleuren aangebracht
waarop je kan klikken om recensies of een lesmap te lezen, waar je naar de website
van het gezelschap kan gaan of een kort filmpje kan bekijken. Verdieping is bij iedere
voorstelling mogelijk, zodat jullie doordachte keuzes kunnen maken. Een aantal
voorstellingen die niet hebben kunnen plaatsvinden door de lockdown, hebben we
opnieuw opgenomen in het aanbod 2020/2021.

Inschrijven

We weten dat de Veiligheidsraad groen licht gegeven heeft voor voorstellingen tot
200 personen mits social distancing, maar we wachten nog steeds op het protocol dat
verder zal verduidelijken hoe we dit theaterbezoek moeten aanpakken. Daarom vragen
we jullie om een verlanglijstje van meerdere voorstellingen samen te stellen, zodat
we kunnen puzzelen op basis van de instructies die we krijgen. We weten allemaal
dat bubbels belangrijk zijn, daarom geven we ook bij iedere voorstelling aan welke
leerjaren allemaal samen naar die voorstelling kunnen komen. Aparte (school)bubbels
zijn belangrijk, daarom kunnen jullie overwegen om bijvoorbeeld met 2 of zelfs 3
leerjaren naar eenzelfde voorstelling te komen i.p.v. telkens een andere productie.
We hebben ook het maximum toegelaten leerlingen aangegeven bij iedere voorstelling.
Soms zijn dit er maar 80 of 120. Meer dan 200 leerlingen en leerkrachten zijn tot nader
order niet toegelaten. We proberen dan ook extra voorstellingen te organiseren zodat
we voldoende plaatsen hebben voor iedereen. In jullie verlanglijstje mogen jullie ook
een eerste én tweede keuze doorgeven.
We gaan met jullie verlanglijstjes aan de slag en proberen de leerlingen zo veilig
mogelijk te plaatsen. We gaan opnieuw voor een optimale én veilige theaterbeleving.
Als trouwe bezoeker vragen we om jullie keuzes door te geven voor 15 juni. Die dag
organiseren we een loting – onze jongste medewerker is de onschuldige hand – en op
basis hiervan verwerken we de inschrijvingen. Vanaf 16 juni communiceren we ons
aanbod ook naar andere 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
inschrijvingen ontvangt u een schriftelijke bevestiging, waarvan u één exemplaar voor

Digitale ontmoeting op afspraak

Onze jeugdprogrammator staat steeds klaar om tips te geven bij het maken van een
keuze op maat van jullie school. Heel wat voorstellingen hebben we zelf reeds kunnen
beleven, waardoor we soms iets extra kunnen vertellen. Indien jullie graag een gesprek
hebben, alleen of met meerdere collega’s, geef dan gerust een seintje via 011/80.80.98
of lies.cuyx@muze.be
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