
Sprookjes enzo & Theater Tieret

Achter de spiegel (5+)

15 u | kleine theaterzaal | basis €8

Kom mee op een wonderlijke 

tocht langs vergeten 

kinderrijmpjes, bizarre situaties, 

gekke figuren en nostalgische 

kleuren! Kom mee achter de 

spiegel naar de wereld van langs 

verdwaalde gedachten, bizarre 

situaties, gekke figuren en 

kleuren! Je durft toch ook?

kunstendagvoorkinderen.be

HASSELT
ZO 19.11.2017

11u  Mammoet door Stefan Boonen & MELVIN (8+)
14 - 18 u Soort van Tovenaars met toverkaart, magische  
  koekjes en toverdrank (5+)
13 u  Deep are the woods door Eric Arnal Burtschy (6+)
13.30 - 17 u C.a.p.e. KIT door C.R.E.W. (8+)
14 u  Modders door compagnie barbarie + nawerking (8+)
14 u  A mano door El Patio Teatro (5+)
14.30 u Circusnacht door Mattias De Leeuw (3+)
15 u   Edward van de Vendel vertelt (8+)
15 u  Deep are the woods door Eric Arnal Burtschy (6+)
15 u  Achter de spiegel door Theater Tieret & 
  Sprookjes enzo (5+)
15.30 u Circusnacht door Mattias De Leeuw (3+)
16 u  A mano door El Patio Teatro (5+)
16 u   Edward van de Vendel vertelt (8+)
16.30 u Circusnacht door Mattias De Leeuw (3+)
17 u  Edward van de Vendel leest voor/vertelt (8+)
17.45 u prijsuitreiking toverkaart

OVERZICHT

PRAKTISCHE INFO

El Patio Teatro
A mano/Handwerk (5+)
14 & 16 u | parketzaal | basis €8

A mano is een liefdesverhaal 
over kleine kantjes en grote keuzes, over een schoteltje dat ademt, over twee enthousiaste kopjes en over vier handen die spelen met klei. Teder en ontroerend, echt een klein pareltje. Figurentheater van de allerbeste soort, terecht overladen met prijzen over heel Europa!

Eric Arnal BurtschyDeep are the woods (6+)13 & 15 u | parketzaal | basis €8

Hand in hand of net alleen ga je op verkenning. Het licht 
achtervolgt je, omarmt je, streelt je, spat uit elkaar. Het lijkt 

wel alsof je in een kathedraal van licht terecht gekomen 
bent. Of ergens inderdaad diep in een onbekend woud waar het licht tussen de 

hemelshoge bomen speelt. Dit moet je 
bekijken, voelen, ondergaan! En zelfs meer: samen met de andere bezoekers doe jij het licht en de ruimte van vorm en van gevoel veranderen.

VILLA VERBEELDING

Bampslaan 35,  Hasselt | 011 22 26 24 (kantooruren), 

reserveren@villaverbeelding.be | villaverbeelding.be

STEDELIJKE BIBLIOTHEEK 

Joris van Oostenrijkstraat 55, 3511 Kuringen | 011 24 43 00 

bibliotheek@hasselt.be | htpp://bibliotheek.hasselt.be

CCHA/CULTUURCENTRUM HASSELT

Kunstlaan 5, Hasselt | 011 22 99 31

kaartverkoop@ccha.be | ccha.be



compagnie barbarie

Modders  (8+)

14 u | podium op podium theaterzaal | basis €8

Geen enkele tafel staat recht, 

geen enkele borstel veegt, geen 

enkel kleedje past. Geen pen die nog 

werkt, geen schaar die nog knipt, de planten 

worden te snel groot... Modders is een absurde komische 

voorstelling waarin elk kind tot de ontdekking komt dat zijn/

haar moeder-heldin ook maar een mens is. Na de voorstelling 

kan u terecht in een speciale omkadering door studenten 

PKV van de UCLL.

Stefan Boonen en MELVIN

Mammoet
11 u | 50’ | 8 t.e.m. 10 j. | gratis | inschrijven via bibliotheek@hasselt.be

Schrijver Stefan Boonen en illustrator Melvin brengen een 

vertelling met live tekeningen van hun boek Mammoet. 

Mammoet is het verhaal van Theodore Bob Prinsel de 

Eerste; of zeg maar Theo. Hij mag en 

moet bijna alles van zijn ouders. Op 

een dag ontdekt Theo vlak bij huis 

een verlaten pretpark dat Oertijd 

heet. Daar beleeft hij avonturen met 

kannibalen, sabeltandkonijnen en 

het oertijdmeisje Marga. Een verhaal 

over verbeelding en vriendschap.

Stedelijke bibliotheek Hasselt (Kuringen)

cultuurcentrum HasseltSoort van tovenaars. Prijsbeesten in de kinderpoëzie 14-18 u | gratis | tentoonstelling + gratis magische koekjes &
 toverdrank

Soort van tovenaars is een tentoonstelling i.s.m. het Poëziecentrum met de mooiste gedichten van Jaap Robben, Edward van de Vendel, Bette Westera, Hans & Monique Hagen. Treed binnen in een cirkel vol wonderlijke stoelen die hun geheimen prijsgeven aan wie goed zoekt, kijkt en luistert. Er zijn betoverende illustraties van Benjamin Leroy, Mattias De Leeuw, Sylvia Weve en Charlotte Dematons. En natuurlijk mag je zelf goochelen met woorden!

Toverkaart
14-18 u |  5-12 j. | €2 toverkaart | inschrijven niet nodig Met je toverkaart tover je op elke verdieping met poëzie en verzamel je stempels op je kaart. Is je toverkaart vol? Geef ze af aan de balie en maak kans op een mooi boek. Om 17.45 u 

maken we de winnaars bekend!

Mattias De Leeuw 
Circusnacht
14.30, 15.30 & 16.30 u | 20’ | 3+ | €2 | inschrijven niet nodig

Tekentovenaar Mattias De 
Leeuw brengt Circusnacht, 
een poëtische voorstelling 
vol mooie beelden en 
magie.

Edward van de Vendel 
vertelt
15, 16 & 17 u | 30’ | 8+ | gratis | 
inschrijven niet nodig

Luister naar de verhalen van 
dichter-tovenaar Edward 
van de Vendel.

Villa Verbeelding

In CCHA kan jong en iets minder jong terecht voor 3 puike voorstellingen 
(met omkaderingen voor de hele familie). Aandacht: het aantal plaatsen 
is beperkt, dus reserveren is echt noodzakelijk: zie ccha.be, 
kaartverkoop@ccha.be of  011 22 99 31. 

C.R.E.W.
C.a.p.e. KIT  (8+)
om het half uur van 13 tot 17 u | straat | basis €5

Welkom in de binnenkant van een 
Alice in Wonderland verhaal. Met een 
tracker, hoofdtelefoon, rugzak met 

computer en een videobril wandel je 
in ons gebouw, hoewel: voor je het 

weet loop je mee in een carnavalstoet 
en sta je tussen de muzikanten. Even 
later ben je in een vreemd huis vol rare 

gangen en wondere wezens. Welkom in 
dit avontuur, deze virtuele wereld.

PROGRAMMERING

Opnieuw werken de stedelijke bibliotheek, Villa Verbeelding en 
cultuurcentrum Hasselt samen een programma uit voor alle kinderen en 
hun (groot)ouders. En uiteraard hebben we ook deze keer een speciaal 
supercadeau: elke jonge deelnemer aan 
deze dag krijgt een gratis button met een 
bijzonder ontwerp van Mattias De Leeuw.


