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Beste directie
Beste leerkracht

Het lijkt wel een beetje een nieuwe start, het schooljaar 2022/23. Na heel wat moeilijke 
maatregelen in de strijd tegen corona hopen we weer ten volle aan cultuurbeleving te 
kunnen doen. Want dat is wat we het liefst doen: artiesten en publiek met elkaar 
in contact brengen en zorgen voor een bijzondere ervaring.  We hebben met veel 
goesting een fijne selectie voorstellingen samengesteld op maat van iedere leeftijd: 
kleuters en leerlingen van het lager en middelbaar onderwijs zijn zeer welkom. We 
hopen dan ook van harte dat ook u terug uitkijkt naar een cultuuruitstap in CC MUZE 
die de schooldag bijzonder zal maken.

De afgelopen jaren zijn we nog meer in de digitale wereld moeten duiken en dat 
merken we tijdens voorstellingen. Kinderen en jongeren zijn minder vertrouwd met het 
live gebeuren op een podium waardoor we samen extra aandacht moeten geven aan 
de theatercodes. Voor de leerlingen van het lager onderwijs starten we daarom met het 
initiatief ‘Voor de show’, een interactieve voorbereiding van het theaterbezoek in de 
klas, een digitale tool om op een speelse manier vooruit te blikken op het bezoek aan 
CC MUZE. Probeer het zeker uit, de leerlingen gaan hier van smullen!

Dit document bevat heel wat filmpjes die een korte introductie geven van de voorstelling. 
Neem zeker de tijd om dit rustig te bekijken, u krijgt zo een goed beeld van wat u mag 
verwachten, zo kan u doordachte keuzes maken op maat van uw leerlingen.

Wij wensen u alvast veel kijk- en leesplezier!

Klik hier voor meer info over:
- Handleiding bij dit digitaal document
- Inschrijven
- Voor de show
- Praktische info

https://www.voordeshow.be/frontend/pages/startscherm.php?code=R95ZX7&spelopdrachten=etkort,et1&graad=gr1,gr2,gr3
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FOTO COVER: KOPERGIETERY - ‘BAMBIRAPTOR’ © PHILE DEPREZ

HET WOLK met ‘Vuil’

THEATER MUST met ‘Pit’

BRONKS met ‘Nietes’

CIE BARBARIE & THEATER STAP met ‘Mise en Place’

4HOOG met ‘Kladderadatsch’

TOUT PETIT met ‘Niet Vallen’

ULTIMA THULE met ‘Bam’

1ste graad

FILM - ‘Ook muizen gaan naar de hemel!’

FILM ‘When Hitler stole pink rabbit’

CIE BARBARIE & THEATER STAP met ‘Mise en Place’

KOPERGIETERY met ‘Press play’

BATMAT met ‘Bok’

COLLECTIEF DOFT met ‘Dummies’

LAIKA met ‘Aardappelsoep’

LAIKA met ‘Aardappelsoep’

KOPERGIETERY met ‘Bambiraptor’

FILM ‘Ook muizen gaan naar de hemel!’

BATMAT met ‘Bok’

THEATER FROE FROE met ‘Diva’

THEATER FROE FROE met ‘Roodhapje’

2de graad

BRONKS met ‘Tavern Michelle’

BRONKS met ‘Tavern Michelle’

ROBBERT VERVLOET & DE STUDIO met ‘Solo’

FILM ‘When Hitler stole pink rabbit’

MALPERTUIS met ‘De kleine prins’

3de graad

DE MANNSCHAFT met ‘Melissa’

COLLECTIEF VERLOF met ‘Alias’



Er is een meisje, een mooi meisje, een 
keurig meisje, een proper meisje. Maar 
ze heeft een zak vol afval, een zak vol 
vuil, een vuilzak, zoals ze zeggen. Het 
meisje wil er van af, van die vuilzak, 
hij stinkt en hij plakt. Maar het vuil zelf 
gaat hier niet zomaar mee akkoord …

Het wolk maakt een smerig vieze 
voorstelling vol schoonheid en magie 
voor de allerkleinsten. De scène wordt 
omgetoverd tot een vuilnisbelt maar 
verandert even snel weer in een 
nieuwe wereld vol pracht en praal. 
‘Vuil’ is beeldend, feeëriek en zuinig 
met woorden. Een voorstelling van en 
met Sarah Van Overwaelle. Bert Van 
Wymeersch zorgt voor de muziek en het 
decor.

MAANDAG 17 OKTOBER 2022
10U30 & 13U30

inhoudstafel

Prijs: 3 euro
Educatief materiaal: lesmap
Duur: 45 min.
Zwarte zaal
www.hetwolk.be

https://youtu.be/CiAvrgORGfk
www.hetwolk.be
https://www.muze.be/uploads/1/2/2/4/122463092/lesmap-vuil-2-1-gecomprimeerd.pdf


Waar komt een plant vandaan? Van 
een zaad, een pit. 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 een appel, soep. 
Ik zet het een muts op. En ik wacht. 
Iets met water? 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. Een collage op maat van 
peuters en kleuters met livemuziek én 
met Chantal Boes, Lars Senders en 
Gerlinde Hoskens

DINSDAG 25 OKTOBER 2022
11U & 13U30

inhoudstafel

© Karolina Maruszak

Prijs: 3 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 40 minuten + 10 minuten spel
Zwarte zaal
www.theatermust.be 

http://www.theatermust.be
https://www.theatermust.be/pit-video
www.theatermust.be


In ‘Nietes’ zeggen theatermakers Kim 
Karssen en Hendrik Kegels volmondig 
“NEE!” tegen alles wat zich aanbiedt. 

Het publiek? Bah, NEE! 
Licht? Eéééh, NEE!
Applaus? NEEEEEE!
Een onvergetelijke opkomst? Boe, NEE 
dank u!

Ze keren de wetten van het theater om, 
duwen alle mogelijkheden van zich af 
en steken ze voorgoed achter slot en 
grendel. 

‘Nietes’ is een parade van alles wat 
niet mee mag doen, en alles wat niet 
meer mee kán doen; dinosauriërs 
worden terug hun eieren ingeduwd, 
de Romeinen hebben niet eens een 
rijk, en ook Elvis Presley wordt al 
van de beeldbuis gehaald voordat 
hij zijn heupjes heeft kunnen laten 
swingen. ‘Nietes’ is een apocalyptische 
beeldenstorm over controle, woede, 
loslaten en niet kunnen omgaan 
met verandering. Een voorstelling 
waarvoor niemand is uitgenodigd, die 
waarschijnlijk niet gaat beginnen en 
nooit zal eindigen. 

MAANDAG 30 JANUARI 2023 
13U30

inhoudstafel
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Niets kan er gebeuren. Alles blijft voor 
altijd hetzelfde. Fijn! 
Bent u ook nieuwsgierig hoe dit zal 
aflopen? 

In coproductie met Theater Artemis 
& Perpodium en met steun van de 
taxshelter van de Belgische Federale 
Overheid.

Prijs: 3 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: n.t.b.
Schouwburg
www.bronks.be

https://www.bronks.be


Prijs: 3 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 40 min.
Schouwburg
www.4hoog.be

Niets anders dan grijs, grijs en nog 
eens grijs. Tot een vleugje blauw binnen 
druppelt. Een sprankeltje rood loopt 
over. In de verte zwaait een gele streep. 
En daar, een gigantische oranje zweem. 
Alles verandert. Tot iedereen vergeten is 
waar die zonet nog mee bezig was… 
 
‘Kladderadatsch’ is een voorstelling 
zoals een kijk- en zoekboek waarin 
grijze figuren worden gevolgd in hun 
dagelijkse leven. Tot hun wereld grondig 
door elkaar wordt geschud door de 
komst van kleur. Een ongebreidelde 
fantasietrip voor iedereen vanaf drie 
jaar gebracht door Femke Platteau, 
Freek De Craecker & Tijl Piryns. 

MAANDAG 15 MEI ‘23
13U30

inhoudstafel

http://www.4hoog.be
www.theaterkrant.nl/recensie/drrraai-3/tout-petit


Prijs: 3 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 35 min. voorstelling + 20 min. spel
Schouwburg
www.toutpetit.be

Vliegen. Zweven. Vallen. 

‘Niet vallen’ is een zeer energieke 
voorstelling waarin drie dansers 
proberen te ontsnappen aan de 
zwaartekracht. Ze vliegen door de 
ruimte en maken grootse sprongen. Er 
ontstaat een fascinerende wisselwerking 
tussen filmbeelden en de dansers op 
het podium. Alles lijkt mogelijk, the 
sky is the limit! Aan het einde van de 
voorstelling mag het publiek ook zelf 
door de lucht zweven! Wie durft? 

tout petit is het dansgezelschap van 
choreografen Ciska Vanhoyland en Lies 
Cuyvers. Ze waren al eerder te gast in 
CC MUZE met straffe dansvoorstellingen 
voor jong publiek: ‘DRRRAAI’, ‘luid’, 
‘licht!’, ‘Schots en scheef’ en ‘Kom mee, 
Leon!’. In deze voorstelling staan Ciska 
en Lies in voor de regie, de muziek & 
het concept. Jacopo Buccino, Miriam 
Wascher en Anneleen Nickmans dansen 
in het écht. Een uitgebreide cast danst 
mee in de film van Stanislav Dobak die 
deel uit maakt van de voorstelling.  

MAANDAG 24 APRIL 2023
13U30

DINSDAG 25 APRIL 2023 
10U & 13U30

inhoudstafel

www.toutpetit.be
https://www.muze.be/uploads/1/2/2/4/122463092/lesmap_-_tout_petit_niet_vallen_.pdf


BAM! Een knal. Een grote ramp. De 
wereld naar de vaantjes. Schiet er 
nog iets over? Ja, daar, nog één stukje 
land. En daar, een man. En daar, een 
vrouw. Zijn zij de twee enigen? Blijkbaar 
wel. Dan moeten zij herbeginnen. De 
wereld opnieuw maken. Vorm geven. 
Fantaseren. Zoals zij denken dat het 
goed zou zijn. Maar ze zijn zo anders. 
Als dat maar goed komt!  Want anders 
wordt het opnieuw... BAM!

‘BAM!’ - of hoe ik eerst geen haar kon 
vastknopen aan je flipperkasthoofd 
maar er langzamerhand hartzacht 
voor viel - wordt gespeeld door Sven 
Ronsijn en Katrien Pierlet. Het is een 
zotte, visuele voorstelling over samen 
de wereld opnieuw vormgeven. Met 
fantasie, verlangen en hoop. En met 
veel moed wanneer het tegenslaat.

DINSDAG 23 MEI 2023
13U30

inhoudstafel

Prijs: 3 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 55 min.
Schouwburg
www.ultima-thule.be

http://www.ultima-thule.be
www.ultima-thule.be
https://www.muze.be/lesmap01.html
https://www.muze.be/uploads/1/2/2/4/122463092/lesmap-bam.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=nkdaF2tJGXI


Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: +/- 60 min.
Schouwburg
www.froefroe.be

U kent het wel, Roodkapje die een 
mandje vol lekkers naar grootmoeder 
brengt door het grote bos. Grootmoeder 
is immers een beetje ziek en 99 jaar. Ze 
woont aan de andere kant van het bos. 
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… 

We verzekeren u een straffe cast met 
Marianne Loots, Thais Scholiers, Danaé 
Bosmans of Annelore Stubbe en Gert 
Jochems. Inclusief bijzondere poppen 
en met live muziek van Nelle Bogaerts 
(Lili Grace) en Hanne Torfs (Fortress, 
Nunki, School is Cool), allemaal in regie 
van Marc Maillard. Kortom, spannend 
muziektheater met een hoekje af!

inhoudstafel

DONDERDAG 6 OKTOBER 2022
13U30

VRIJDAG 7 OKTOBER 2022
10U & 13U30

https://www.froefroe.be/nl/production/8588/roodhapje
https://www.muze.be/uploads/1/2/2/4/122463092/lesmap-roodhapje.docx
https://www.youtube.com/watch?v=Jd-F6jqlTs8


DINSDAG 8 NOVEMBER 2022
10U & 13U30

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: digitale lesmap
Schouwburg
www.compagniebarbarie.be
www.hetpaleis.be

inhoudstafel

Vijf spelers van Compagnie Barbarie en 
zes spelers van Theater Stap. Dat maakt 
elf spelers op scène. Elf Ikken, of toch 
niet?

In ‘Mise en Place’ is er iets vreemds 
aan de hand. Er zijn daar wonderlijk 
veel ikken. Maar welke ‘ik’ staat op de 
lijst? Ben ik de enige echte ‘ik’? Kan je 
elf ikken bij elkaar proppen? Kunnen 
we niet aannemen dat ik er is? Of niet? 
Waar begint en eindigt ‘ik’? En wat als 
‘ik’ geen hoofd maar wel vijf benen 
heeft? Elf acteurs vallen uiteen in één, 
twee, drie, vijf, elf stukken. Hoe vinden 
al die stukken hun plaats? 

‘Ik’ is het eerste woord dat kinderen 
leren lezen en schrijven. Maar wat is dat 
eigenlijk, ‘ik’? Het houdt iedereen wel 
eens bezig, niet? Kom genieten van deze 
heerlijk absurde voorstelling vol humor 
over de grenzen van het concept ‘ik’.

Deze voorstelling kwam tot stand mede 
dankzij de verenigde krachten van de 
jeugdtheatergezelschappen Bronks, 

Kopergietery en hetpaleis, Compagnie 
Barbarie en Theater Stap. Theater Stap 
maakt voorstellingen waarin mensen 
met een mentale beperking centraal 
staan. Compagnie Barbarie zijn zotte 
dames die veel inspiratie vinden in het 
dagelijkse leven met hun kinderen. De 
ikken die spelen in een regie van Renée 
Goethijne zijn Liesje De Backer, Karolien 
De Bleser, Ann Dockx, Amber Goethals, 
Jan Goris, Luc Loots, Leen Teunkens, 
Lotte Vaes, Sarah Vangeel, Rik Van Raak 
en Anke Verwaest. 
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http://www.compagniebarbarie.be
http://www.hetpaleis.be
https://www.youtube.com/watch?v=VC0_kokdARE
https://vimeo.com/656135308
https://vimeo.com/655308423
www.hetpaleis.be
www.compagniebarbarie.be
https://www.spothetpaleis.be/spot/spot-mise-en-place/


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.

Een prachtige stop-motionfilm van 
Denisa Grimmova en Jan Bubenícek 
(2021) over het overwinnen van 
vooroordelen en de kracht van 
vriendschap. Nederlands gesproken.

MAANDAG 6 MAART 2023
13U30

inhoudstafel

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 87 min.
Schouwburg
www.jeugdfilm.be

https://youtu.be/hj_ZEeXDx_Y
 www.jeugdfilm.be


Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: +/- 50 min.
Schouwburg
www.doft.be

Ons leven zit vol ongeschreven regels: 
in de rij staan als je wacht, trakteren 
als je jarig bent, ‘gezondheid’ zeggen 
als iemand niest … Die regels lijken 
allemaal duidelijk en vanzelfsprekend 
maar dat zijn ze niet voor de drie 
personages uit ‘Dummies’. Ze komen 
terecht in situaties waarin afspraken 
nuttig kunnen zijn. Maar ze reageren 
instinctief en zonder nadenken en dat 
zorgt wel eens voor grappige én pijnlijke 
situaties …

‘Dummies’ is herkenbaar en toont op 
een speelse manier de absurditeit van 
onze gewoontes. De bewegingstaal van 
de drie dummies is indrukwekkend door 
het snelle, acrobatische partnerwerk 
en de fysieke risico’s. Ze geven ons 
een aparte kijk op wat wij als ‘normaal’ 
beschouwen. Een toegankelijke en 
humoristische dansvoorstelling waarbij 
de dummies de klungeligheid van onze 
doe-het-zelf maatschappij laten zien.

Uit de pers:
“De ene scène volgt associatief op de 
andere, de ene keer lekker klungelig, 
de andere keer spitsvondig, steeds 
guitig rebels en fris tegendraads. 
Er zit veel schwung in de strakke 
dans en acrobatie. Het blijft spannend. 
En grappig.” Tuur Devens - Theaterkrant

“Piet creëert in ‘Dummies’ een fris, 
eigen, fysiek vocabulaire waarin hij 
acrobatiek, expressieve beweging en 
gevoel voor humor tot één geheel 
mengt.” Heleen Volman - ex-artistiek 
leider Dansbrabant 

Piet Van Dycke staat in voor het concept 
en de choreografie en speelt en danst 
samen met Julia Van Rooijen en Georgia 
Begbie. Jonas Vermeulen zorgt voor de 
muziek en de eindregie.

MAANDAG 26 SEPTEMBER 2022
13U30

inhoudstafel

http://www.doft.be
www.doft.be
https://www.huubcolla.be/wp-content/uploads/2019/11/MOENIEWORRIENIE-Lesmap.pdf
https://share.vidyard.com/watch/GMFdfhf6kSTYNdzP4JKsJ1?


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. 

Een wondermooie film (2019) van de 
Oscarwinnende regisseur Caroline Link, 
naar het ontroerende levensverhaal 
van auteur Judith Kerr. En winnaar van 
de prijs voor beste langspeelfilm op 
het JEF festival (2021). Nederlandse 
ondertiteling, Duits gesproken.

MAANDAG 10 OKTOBER 2022
10U

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 120 min.
Schouwburg 
www.jeugdfilm.be

inhoudstafel

http://www.jeugdfilm.be
https://youtu.be/pXV3K4FbKF8
https://www.jeugdfilm.be/film/when-hitler-stole-pink-rabbit
https://www.muze.be/uploads/1/2/2/4/122463092/lesmap_hitler_heeft_mijn_roze_konijn_gestolen.pdf


DINSDAG 8 NOVEMBER 2022
10U & 13U30

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: digitale lesmap
Schouwburg
www.compagniebarbarie.be
www.hetpaleis.be

inhoudstafel

Vijf spelers van Compagnie Barbarie en 
zes spelers van Theater Stap. Dat maakt 
elf spelers op scène. Elf Ikken, of toch 
niet?

In ‘Mise en Place’ is er iets vreemds 
aan de hand. Er zijn daar wonderlijk 
veel ikken. Maar welke ‘ik’ staat op de 
lijst? Ben ik de enige echte ‘ik’? Kan je 
elf ikken bij elkaar proppen? Kunnen 
we niet aannemen dat ik er is? Of niet? 
Waar begint en eindigt ‘ik’? En wat als 
‘ik’ geen hoofd maar wel vijf benen 
heeft? Elf acteurs vallen uiteen in één, 
twee, drie, vijf, elf stukken. Hoe vinden 
al die stukken hun plaats? 

‘Ik’ is het eerste woord dat kinderen 
leren lezen en schrijven. Maar wat is dat 
eigenlijk, ‘ik’? Het houdt iedereen wel 
eens bezig, niet? Kom genieten van deze 
heerlijk absurde voorstelling vol humor 
over de grenzen van het concept ‘ik’.

Deze voorstelling kwam tot stand mede 
dankzij de verenigde krachten van de 
jeugdtheatergezelschappen Bronks, 
Kopergietery en hetpaleis, Compagnie 
Barbarie en Theater Stap. Theater Stap 
maakt voorstellingen waar mensen 
met een mentale beperking centraal 
staan. Compagnie Barbarie zijn zotte 
dames die veel inspiratie vinden in het 
dagelijkse leven met hun kinderen. De 
ikken die spelen in een regie van Renée 
Goethijne zijn Liesje De Backer, Karolien 
De Bleser, Ann Dockx, Amber Goethals, 
Jan Goris, Luc Loots, Leen Teunkens, 
Lotte Vaes, Sarah Vangeel, Rik Van Raak 
en Anke Verwaest. 
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http://www.compagniebarbarie.be
http://www.hetpaleis.be
https://vimeo.com/655308423
www.hetpaleis.be
www.compagniebarbarie.be
https://vimeo.com/656135308


Twee verstofte figuren pogen de dag 
te overleven, maar onvoorziene horror 
kruipt hen in de kleren. Geen monsters 
of spoken dwalen rond; het zijn de 
oerdagelijkse bezigheden die hen de 
stuipen op het lijf jagen. Het piepen van 
een eigen schoen, het gloeien van de 
deurklink, het knarsen van servies en 
het crescendo van de mixer.

Angst toont ons dat de wereld een 
eigen dynamiek heeft, dat niet alles 
loopt zoals we het willen. Dus kunnen 
we maar beter de angst recht in de 
ogen kijken. Laat maar komen die 
onheilspellende koffiezetapparaten en 
mistige leegte waar alles voortdurend 
lijkt weg te glippen en te wankelen… 

Ballet Dommage is het avontuurlijk 
gezelschap van Katrien 
Valckenaers en Maxim Storms. Na 
‘Klutserkrakkekilililokatastrof’ bij 
fABULEUS (selectie het Theaterfestival 
2017) en ‘Tribunal’ bij BRONKS (selectie 
het Theaterfestival 2020), creëren 
ze een nieuwe voorstelling voor een 
jong publiek waar opnieuw een warme 
en tegelijk bevreemdende belevenis 
centraal staat.  

Katrien Valckenaers en Maxim Storms 
spelen, Suze Millius staat in voor de 
eindregie en Gerrit Valckenaers maakt 
de muziek. Met de steun van taxshelter 
van de Belgische Federale Overheid en 
in coproductie met Perpodium.

DINSDAG 15 NOVEMBER 2022
10U & 13U30

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: n.t.b.
Schouwburg
www.bronks.be
balletdommage

inhoudstafel

http://www.bronks.be
http://balletdommage.weebly.com/
www.bronks.be
http://balletdommage.weebly.com/


Een mevrouw is door het ministerie 
aangesteld om op school aan de 
kinderen te tonen hoe je gezond 
en lekker kan eten. Haar missie is: 
soep maken met de klas. Het is haar 
eerste werkdag. Ze heeft alles bij de 
hand – keukengerei én verse groenten 
– om haar taak tot een goed einde 
te brengen. Maar het recept dat ze 
meekreeg vindt ze nogal flets en weinig 
avontuurlijk. Ze besluit een soep te 
maken met andere ingrediënten die 
haar stuk voor stuk doen terugdenken 
aan haar kinderjaren in een ander 
land. Een land in oorlog dat ze een 
tijd geleden ontvluchtte. Terwijl ze de 
soep bereidt, komen met de groenten 
en de geuren, de herinneringen terug: 
verhalen over haar familie, over de 
oorlog en over het varkentje Sonja 
waaraan ze zeer gehecht was...

Aardappelsoep is een eigentijdse 
voorstelling over oorlog en verlies, over 
honger en over de weldaad van lekkere 
soep. Een voorstelling waarin het plezier 
om te vertellen en het genot om samen 
te eten centraal staat.

Célia Fechas speelt deze monoloog in 
een regie van Jo Roets

DINSDAG 29 NOVEMBER 2022
10U EN 13U30

inhoudstafel

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 50 min. + 15 min. soep & nagesprek
Max. 50 kinderen per voorstelling 
Balzaal 
www.laika.be

https://www.laika.be/NL/aardappelsoep
https://vimeo.com/229824037
https://www.laika.be/NL/aardappelsoep
https://www.laika.be/NL/aardappelsoep


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?

Acteurs Jonas Baeke en Mats 
Vandroogenbroeck 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’ is een 
grappige viering van het kinderhoofd dat 
niet kan stoppen met doordraaien. 

Uit de pers:
“Een uitzonderlijk creatieve en 
beeldrijke jeugdvoorstelling, waarin 
spelen met taal een kunst wordt. Een 
pretentieloze ode aan de fantasie.” 
4-sterren in Het Nieuwsblad, M. 
Degrande  

“De voorstelling is sprankelend in taal 
en beeld, in het strakke ritme tussen 
beweging en stilstaan bij de dingen. 
(…) Leve de magie van de fantasie!” 
Theaterkrant, T. Devens 

Een creatie van Jonas, Mats, 
Dounia Mahammed, Emiel Astrid 
Vandekerckhove, Elisabeth Klinck 
& Sybren Janssens. Met de steun van de 
Tax Shelter van de Federale Overheid.

MAANDAG 19 DECEMBER 2022
13U30 

inhoudstafel

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: digitale lesmap
Duur: 60 min.
Schouwburg
www.kopergietery.be

© Phile Deprez

http://www.kopergietery.be
https://youtu.be/YpHaT6fvuow
https://kiosk.kopergietery.be/kiosk/aanbod-2022-2023-basisonderwijs/bambiraptor/
https://kiosk.kopergietery.be/kiosk/bambiraptor/


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.

Een prachtige stop-motionfilm van 
Denisa Grimmova en Jan Bubenícek 
(2021) over het overwinnen van 
vooroordelen en de kracht van 
vriendschap. Nederlands gesproken.

MAANDAG 6 MAART 2023
13U30

inhoudstafel

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 87 min.
Schouwburg
www.jeugdfilm.be

https://youtu.be/hj_ZEeXDx_Y
www.jeugdfilm.be


Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: n.t.b.
Schouwburg
www.batmat.be

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?

‘Bok’ wordt een fysieke en beeldende 
voorstelling waarbij haperende lichamen 
zich over de bok gooien, zich van de 
hoogste springplank laten vallen of net 
op het laatste nippertje terugkrabbelen 
en bevriezen.  Een voorstelling uit 
ieders leven gegrepen van en met Carli 
Gellings, Heleen Desmet, Laure-Anne 
Iserief, Paloma Timmerman Neira, 
Charlotte Wellens.

DINSDAG 2 MEI 2023
13U30

inhoudstafel

© Laure-Anne Iserief

http://www.batmat.be
www.batmat.be


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. 

Een wondermooie film (2019) van de 
Oscarwinnende regisseur Caroline Link, 
naar het ontroerende levensverhaal 
van auteur Judith Kerr. En winnaar van 
de prijs voor beste langspeelfilm op 
het JEF festival (2021). Nederlandse 
ondertiteling, Duits gesproken.

inhoudstafel

MAANDAG 10 OKTOBER 2022
10U

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 120 min.
Schouwburg 
www.jeugdfilm.be

http://www.jeugdfilm.be
https://www.spothetpaleis.be/spot/dounia-b/
www.jeugdfilm
https://www.muze.be/uploads/1/2/2/4/122463092/lesmap_hitler_heeft_mijn_roze_konijn_gestolen.pdf
https://youtu.be/pXV3K4FbKF8


Twee verstofte figuren pogen de dag 
te overleven maar onvoorziene horror 
kruipt hen in de kleren. Geen monsters 
of spoken dwalen rond; het zijn de 
oerdagelijkse bezigheden die hen de 
stuipen op het lijf jagen. Het piepen van 
een eigen schoen, het gloeien van de 
deurklink, het knarsen van servies en 
het crescendo van de mixer.

Angst toont ons dat de wereld een 
eigen dynamiek heeft, dat niet alles 
loopt zoals we het willen. Dus kunnen 
we maar beter de angst recht in de 
ogen kijken. Laat maar komen die 
onheilspellende koffiezetapparaten en 
mistige leegte waar alles voortdurend 
lijkt weg te glippen en te wankelen…  
Gaan we de uitdaging aan?

Ballet Dommage is het avontuurlijk 
gezelschap van Katrien 
Valckenaers en Maxim Storms. Na 
‘Klutserkrakkekilililokatastrof’ bij 
fABULEUS (selectie het Theaterfestival 
2017) en ‘Tribunal’ bij BRONKS (selectie 
het Theaterfestival 2020), creëren ze 
een nieuwe voorstelling voor een jong 
publiek, waar opnieuw een warme 
en tegelijk bevreemdende belevenis 
centraal staat.

Katrien Valckenaers, Maxim Storms 
spelen ‘Tavern Michelle’, Suze Millius 
staat in voor de eindregie en Gerrit 
Valckenaers maakt de muziek. Met de 
steun van taxshelter van de Belgische 
Federale Overheid en in coproductie met 
Perpodium.

DINSDAG 15 NOVEMBER 2022
10U EN 13U30

inhoudstafel

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: n.t.b.
Schouwburg
www.bronks.be
balletdommage

http://www.bronks.be
http://balletdommage.weebly.com/
https://www.muze.be/lesmap02.html
https://www.bronks.be/nl/programma/4836/-bronksinhuis
http://balletdommage.weebly.com/


inhoudstafel© Fred Debrock

Een mevrouw is door het ministerie 
aangesteld om op school aan de 
kinderen te tonen hoe je gezond 
en lekker kan eten. Haar missie is: 
soep maken met de klas. Het is haar 
eerste werkdag. Ze heeft alles bij de 
hand – keukengerei én verse groenten 
– om haar taak tot een goed einde 
te brengen. Maar het recept dat ze 
meekreeg vindt ze nogal flets en weinig 
avontuurlijk. Ze besluit een soep te 
maken met andere ingrediënten die 
haar stuk voor stuk doen terugdenken 
aan haar kinderjaren in een ander 
land. Een land in oorlog dat ze een 
tijd geleden ontvluchtte. Terwijl ze de 
soep bereidt, komen met de groenten 
en de geuren, de herinneringen terug: 
verhalen over haar familie, over de 
oorlog en over het varkentje Sonja 
waaraan ze zeer gehecht was...

Aardappelsoep is een eigentijdse 
voorstelling over oorlog en verlies, over 
honger en over de weldaad van lekkere 
soep. Een voorstelling waarin het plezier 
om te vertellen en het genot om samen 
te eten centraal staat.

Célia Fechas speelt deze monoloog in 
een regie van Jo Roets

DINSDAG 29 NOVEMBER 2022
10U EN 13U30
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Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 50 min. + 15 min. soep & nagesprek
Max. 50 kinderen per voorstelling 
Balzaal 
www.laika.be

https://www.laika.be/NL/aardappelsoep
www.froefroe.be
https://www.laika.be/NL/aardappelsoep
https://www.laika.be/NL/aardappelsoep
https://vimeo.com/229824037


Na een noodlanding in de woestijn 
ontmoet een piloot een kleine jongen. 
Hij vertelt honderduit over de planeet 
waar hij vandaan komt, de bloem 
waarmee hij samen woonde en de tocht 
die hij heeft aangevat doorheen het 
universum.

‘De Kleine Prins’ is een klassieker die 
je aan iedere nieuwe generatie kunt 
doorvertellen. Maar het is niet louter 
een kinderboek. Schrijver Antoine de 
Saint-Exupéry schreef het verhaal toen 
hij in een hotel in New York verbleef, 
een jaar voor zijn dood. Het heeft er 
alle schijn van dat hij toen behoorlijk 
aan de grond zat. De dialogen die de 
prins voert met zowel de vos als de 
slang zijn doortrokken van weemoed en 
levenswijsheid.

In deze voorstelling wordt het verhaal 
dan ook doorspekt met persoonlijke 
verhalen van de acteurs, al dan 
niet verzonnen. De acteurs stellen 
levensvragen aan zichzelf maar ook aan 
de jonge toeschouwers. Kortom, Theater 
Malpertuis maakt een voorstelling met 
een mooi verhaal, vele levensvragen, 
een sprookjesachtige scenografie en 
een wereld van licht en kleur. ‘De kleine 
prins’ wordt gespeeld door Thomas 
Janssens, Nikolas Lestaeghe, Carine van 
Bruggen en Naomi Van der Horst.

Uit de pers:
“In een even feeërieke als existentiële 
voorstelling zoeken drie acteurs uit hoe 
het sprookje resoneert met hun leven.” 
– De Standaard

“Malpertuis treedt de kinderen met open 
vizier en op ernstige wijze tegemoet.  
De afwezigheid van kilo’s Disney-
suiker zijn een heuse verademing. 
Blijdschap, ontroering, vertwijfeling, 
pijn, lijden en de dood zijn niet minder 
vanzelfsprekend aanwezig op scène dan 
in het dagelijks leven.” – Etcetera

“De kleine prins is altijd al een prachtig 
verhaal geweest. Theater Malpertuis 
doet het letterlijk en figuurlijk fonkelen.” 
– Concertnieuws

DONDERDAG 2 FEBRUARI 2023
13U30

inhoudstafel

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 60 min.
Schouwburg
www.malpertuis.be

http://www.malpertuis.be
https://malpertuis.be/nl/producties/de-kleine-prins
https://www.muze.be/uploads/1/2/2/4/122463092/lesmap-dkp_def-1-4.pdf
https://share.vidyard.com/watch/tCtkN43MJAgVKj2QyT747K?


Zet jezelf aan de controleknop en 
beslis wat er gebeurt op scène. ‘Press 
Play’ neemt je mee in een interactieve 
voorstelling die speelt met de heerlijke 
en verraderlijke vrijheid van een virtuele 
wereld vol verborgen algoritmes.

In deze productie kan je zelf bepalen 
hoe de wereld op het toneel verandert. 
Welke kant het verhaal op gaat en wat 
er gebeurt met de personages. Publiek 
wordt speler wordt publiek. Steeds meer 
regisseer je zelf je leefwereld. Op sociale 
media bepaal je wat je te zien krijgt en 
wat niet. Steeds meer lijken wij allen en 
de wereld rondom ons ‘maakbaar’. Dat 
brengt een vals gevoel van controle met 
zich mee en vooral een groot gevoel van 
verantwoordelijkheid: je kan toch zelf 
kiezen wie je bent? Of lijkt dat alleen 
maar zo? Manipuleer je zelf de dingen, 
of word je gemanipuleerd? En wat 
gebeurt er als blijkt dat je niet de enige 
bent met een afstandsbediening? Is er 
ook een pauzeknop?

‘Press Play’ gaat op zoek naar het land 
achter alle avatars. Naar de verborgen 
algoritmes die jou stiekem een richting 
doen kiezen. Tijd voor vurig verzet? 
Kom en speel mee…

Een creatie van Yemi Oduwale, Lana 
Schneider, Marthe Schneider en Ilja 
Van Autreve. Yemi en Marthe spelen de 
productie.

Je leest meer over playField en de 
voorstelling in dit interview.

DONDERDAG 16 MAART 2023
13U30

inhoudstafel

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: digitale lesmap 
Duur: 60 min.
Schouwburg
www.kopergietery.be

http://www.kopergietery.be
www.kopergietery.be
https:/kiosk.kopergietery.be/kiosk/press-play/
https://kopergietery.be/sites/default/files/2022-02/interviewPRESSPlay.pdf


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 er overheen te springen?

‘Bok’ wordt een fysieke en beeldende 
voorstelling waarbij haperende lichamen 
zich over de bok gooien, zich van de 
hoogste springplank laten vallen of net 
op het laatste nippertje terugkrabbelen 
en bevriezen.  Een voorstelling uit 
ieders leven gegrepen van en met Carli 
Gellings, Heleen Desmet, Laure-Anne 
Iserief, Paloma Timmerman Neira, 
Charlotte Wellens.

DINSDAG 2 MEI 2023
13U30

inhoudstafel

Prijs: 4 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: n.t.b.
Schouwburg
www.batmat.be

http://www.batmat.be
www.batmat.be


Melissa, of nee, Aïsha, of nee, toch 
Melissa, is iemand die twijfelt over alles, 
maar vooral over zichzelf. Die heeft 
geen idee wie ze is en wat ze met haar 
leven aan moet. Compleet de weg kwijt, 
verdwaald, van ‘t padje af.
Melissa, enfin, Aïsha liegt heel haar 
leven bijeen. Niets is er echt aan. 
Of wel? Want wat is echt? Wat is de 
waarheid? Wie bepaalt de waarheid? 
Hoe weten we dat zeker? En is de 
waarheid van Melissa dezelfde als de 
waarheid van Aïcha?

In ‘Melissa nee Aïsha of nee toch 
Melissa’ buigt De Mannschaft zich over 
de maakbaarheid van de waarheid. 
Hoe ieder zijn eigen versie heeft van de 
werkelijkheid. Over de waarheid niet 
willen of kunnen zien. Over twijfel. Of 
beter het gebrek aan te mogen 
twijfelen. Over geloven in iets ook al 
is het misschien niet helemaal waar. 
Kortom, een voorstelling over de creatie 
van de leugen. 

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

Stijn Van de Wiel en Michai Geyzen 
staan in voor het concept, de tekst en 
de regie. Silke Thorrez en Felix Meyer 
spelen & Gode Kempen zorgt voor de 
muziek. 

We swear to tell the truth, the whole 
truth and nothing but the truth, so help 
me God!

MAANDAG 24 OKTOBER 2022
13U30

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

inhoudstafel

https://youtu.be/R1ODmMzypYE
www.demannschaft.be


Prijs: 6 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: n.t.b.
Schouwburg
www.destudio.com 

Theatermaker en acteur Robbert 
Vervloet zoekt een antwoord op de 
vraag wat je later wilt worden als je 
groot bent. Voetballer? Brandweerman? 
Boekhouder? Mama of papa? 
Goochelaar? Influencer? Of toch nog 
steeds piloot? Op de speelplaats kan 
alles. Kinderen laten hun verbeelding 
de vrije loop en bepalen zelf de 
spelregels. In de loop der jaren wordt 
die verbeelding beteugeld. Je moet 
recht in de pas lopen, iets betekenen 
in de maatschappij, brood op de plank 
brengen, succesvol zijn. Al vanaf de 
middelbare school worden we in dat 
keurslijf geduwd. Maar wat als je niet in 
die mal past?
 
‘SOLO’ gaat over de zoektocht naar 
je eigen identiteit. Met de inzet van 
de superpowers van de speelplaats 
zoekt het hoofdpersonage uit wie hij 
wil zijn. Een dirigent? Of toch een 
dj? Een breakdancer? Of eerder een 
businessman? Een dokter of patiënt? 
‘SOLO’ wordt een dolle rit door de 
wereld van beroepskeuzes, instanties, 
loketten, werkvloeren, dromen en 
ambities. Een zoektocht die pendelt 
tussen realiteit en fantasie. Peter Pan op 
speed voor pubers!

Robbert Vervloet blijft trouw aan de 
gebricoleerde stijl en neemt je mee 
in zijn wereld, waarin een personage 
grip probeert te krijgen op wie hij is of 

althans denkt dat hij moet zijn. In al 
zijn fantasie mislukken de dingen wel 
eens grandioos, maar wordt ook het 
onmogelijke mogelijk.

Theatermaker en acteur Robbert 
Vervloet speelde onder meer bij  
fABULEUS, Het Paleis, Tuning People 
en Laika. Op televisie was hij te 
zien in ‘Buck’, ‘Gevoel voor tumor’ 
en ‘Loslopend wild’. In De Studio 
creëert Robbert eigen werk. Zijn 
succesvoorstelling ‘Terminator Too’ was 
onversneden blockbustertheater: een 
uit karton opgetrokken self-made ode 
aan popcultuur en filmgeschiedenis. 
Robbert Vervloet is een speelvogel pur 
sang en dat is genieten. Werken verder 
mee aan deze vrolijke voorstelling: Tim 
Oelbrandt (techniek/uitvinder), Randi De 
Vlieghe (eindregie), Anastassya Savitsky 
(beweging), Mokhallad Rasem (coach), 
Linde Carrijn (muziek) en Marie Dries 
(kostuums).

VRIJDAG 20 JANUARI 2023
13U30

inhoudstafel

www.destudio.com


‘Diva’ speelt tegen de achtergrond van 
het 18 de-eeuwse Italië. De kerk was 
lange tijd de enige werkgever van 
musici, componisten en zangers. De 
kerk “maakte” de beste koorknapen 
en castraten voor de hoge stemmen.  En 
toen kwam de opera, het muzikaal 
festijn van de bourgeoisie, de rijken en 
de koning. Zij hadden ook hun diva’s, 
vrouwen met de juiste vormen die de 
castraten van de troon duwden. In die 
wereld van muziek groeien ze op, de 
onafscheidelijke tweelingbroers Angelo 
en Ricardo Brossi. 

In de jaarlijkse talentenwedstrijd 
voor koorknapen schittert de 
jonge Angelo. Hij wist dat hij de 
beste was. Zijn ouders krijgen een 
mooie transfersom en hij gaat naar 
het klooster waar hij een zangopleiding 
krijgt. Ricardo mag mee. Samen delen 
de tweelingbroers keiharde discipline, 
maar ook succes en liefjes. Voor dat 
laatste worden ze verketterd en ze 
vluchten naar Parijs. Daar in de opera, 
worden ze uit elkaar getrokken door 
gedrevenheid en ambitie. Angelo dumpt 
zijn broer als componist. De grote Georg 
Friederich Händel wil immers een opera 
schrijven voor een castraat in opdracht 
van de Zonnekoning. Angelo waant zich 
de enige uitverkorene… 

Een verhaal vol van eigenwijze 
broederliefde, varkens en romantiek 
onder een deken van hemelse 
melodieën. Met live muziek uit de 
tijd van de castraatzangers en de 
hoogdagen van de opera. Het verhaal, 
de poppen en beelden zorgen voor een 

mooie mix om jongeren kennis te laten 
maken met klassieke muziek. ‘Diva’ 
is geïnspireerd op de Belgische film 
‘Farinelli en de boeken ‘Stem’ van Daan 
Esch & ‘Melodieën’ van Krausser. 

Naast Justin Bourgues van Tsar B, 
ondersteunt B.O.X. Baroque 
Orchestration X de voorstelling in 
muziekkeuze, arrangementen en 
ensemble. Muzikanten Nelle Bogaerts 
(Lili Grace) of Nele Gillis, Pieter 
Theuns of Thomas Langlois (B.O.X. 
Baroque Orchestration X) en acteurs, 
poppenspelers en zangers Filip Peeters, 
Dimitri Duquennoy, Dries De Win, Koen 
Swanenberg, Berthe Kilozo, Serge 
Kakudji, Heleen Haest en Thais Scholiers 
zorgen voor een indrukwekkende 
voorstelling in regie van Marc Maillard. 

In coproductie met B.O.X. Baroque 
Orchestration X en Per Podium met 
steun van de Vlaamse Gemeenschap 
en Tax Shelter van de Belgische federale 
overheid.

DINSDAG 31 JANUARI 2023
13U30

Prijs: 6 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: 75 min.
Schouwburg
www.froefroe.be
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www.froefroe.be
https://www.muze.be/uploads/1/2/2/4/122463092/lesmap-diva.docx
https://youtu.be/dK7X11EkFio


Daan kan moeilijk zichzelf zijn in 
het openbaar. Hij vindt hiervoor een 
oplossing. Online maakt hij accounts 
aan. Eén daarvan is Lars, welke van 
alle accounts misschien nog het meest 
op de echte Daan lijkt. Lars ontmoet 
Stella online, de vrouw van z’n leven. 
Nog nooit eerder kon hij zo zichzelf zijn 
bij iemand. Het begin van een prachtige 
online liefdesromance. Tot ze voorstelt 
om eens af te spreken. Met Lars...
 
Collectief Verlof onderzoekt in ‘Alias’ hoe 
ver iemand kan gaan om graag gezien 
te worden. Deze voorstelling nodigt uit 
om het met jongeren te hebben over 
privacy en de duistere kant van het 
internet. De voorstelling probeert geen 
antwoorden te bieden of met de vinger 
te wijzen, maar vooral veel vragen 
op te roepen, waarover nog lang kan 
worden nagepraat. Voor de tekst en het 
spel zorgen Heleen Desmet & Bart van 
der Heijden, Lucas Heytens maakt de 
muziek. 

MAANDAG 6 FEBRUARI 2023
13U30

Prijs: 6 euro
Educatieve begeleiding: lesmap
Duur: +/- 50 min.
Schouwburg
www.collectiefverlof.be 
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www.collectiefverlof.be
https://www.muze.be/uploads/1/2/2/4/122463092/lesmap_alias_-_collectief_verlof.pdf
https://youtu.be/6xy7KYrZ3JI


Avondvoorstellingen in klasverband
Ook buiten de schoolprogrammatie zijn er heel wat voorstellingen 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 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.
2. ‘Voor de show’ is een digitale tool voor in de klas waar het theaterbezoek voorbereid 
 kan worden inclusief een ‘virtueel’ bezoek aan het cultuurcentrum. Geschikt voor 
 het lager onderwijs en aanpasbaar in functie van de beschikbare tijd.
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. 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 overmacht of 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 en dranken zijn in de schouwburg 
al even ongewenst als vervelend of respectloos gedrag. Smartphones dienen volledig 
uitgeschakeld te worden en niet enkel overgeschakeld worden naar stille modus. Bij 
gebruik hiervan tijdens de voorstelling, lichten de schermen op wat zeer storend is 
voor artiesten en andere bezoekers. 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.

Praktisch
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http://www.cultuurkuur.be
www.cultuurkuur.be
https://www.voordeshow.be/frontend/pages/startscherm.php?code=R95ZX7&spelopdrachten=etkort,et1&graad=gr1,gr2,gr3


Coronaproof theaterbezoek & steeds veranderende situatie:
Het cultuurcentrum is ondertussen zo georganiseerd dat het bezoek helemaal 
‘coronaproof’ zal verlopen en alle geldende 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 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.

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 (via de play-knop op de 
foto). Verdieping is bij iedere voorstelling dus mogelijk zodat jullie doordachte keuzes 
kunnen maken. 

Inschrijven:
Scholen die aanwezig zijn op onze infoavond op dinsdag 31 mei krijgen voorrang bij 
de inschrijvingen. We verwerken de inschrijvingen volgens de resultaten van de loting 
die we uitvoeren tijdens onze infoavond. De inschrijvingen starten op 3 juni voor de 
scholen die aanwezig zijn op onze infoavond, alle andere scholen kunnen inschrijven 
vanaf 7 juni. Inschrijven kan via mail naar lies.cuyx@muze.be

inhoudstafel
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