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Kunst, cultuur en onderwijs: samen vormen ze een creatieve bagage
die elk kind en elke jongere helpt, hen een manier van kijken en zich
verwonderen aanbiedt, hen schoonheid laat ervaren.
Ook tijdens het seizoen 18-19 bieden we een ruim programma
schoolvoorstellingen aan. Op die manier kan elke graad van het
onderwijs kennismaken met diverse vormen van theater, dans en
(klassieke) muziek. Of met mengvormen van al deze disciplines,
want dat is wat artiesten vaker doen: de genres mengen tot één
boeiend geheel!
In het programma zowel Vlaamse als Nederlandse gezelschappen
en makers, maar ook het Canadese topgezelschap Cas Public.
Voor de derde graad van het secundaire onderwijs hebben we,
net als vorig seizoen, enkele ‘specials’ in de dagprogrammering.
Theatermaker Jaouad Alloul brengt zijn voorstelling met nagesprek
Zeemeermin voor kleine groepen op school. Maelstrom komt
na Brief aan mijn kind vorig seizoen, opnieuw met een voorstelling
met participatief voortraject. Tot slot keert de aangrijpende visuele
voorstelling over WOI, De grote oorlog van Hotel Modern terug
naar Hasselt.

Maar we nodigen de vijfde- en zesdejaars ook graag uit op
de avondprogrammering. Daarvoor kan de school een keuze
maken uit ons ruime aanbod (www.ccha.be). Uiteraard is onze
stafmedewerker bereid verdere inhoudelijke informatie te
verschaffen. In deze schoolbrochure geven we enkele tips
die je kunnen helpen om een keuze te maken.
Cultuurcentrum Hasselt vindt het belangrijk dat kinderen en
jongeren op een actieve manier in de boeiende wereld van kunst
en cultuur duiken opdat hun beleving nog intenser kan worden.
Daarom hebben we aandacht voor lesmappen en educatief
materiaal en kan je een beroep op ons doen voor de realisatie
van muzische projecten op school.
We hopen jou en je leerlingen vaak te mogen begroeten tijdens
het seizoen 18-19!
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INSCHRIJVEN
INSCHRIJVEN

VERNIEUWDE INSCHRIJVINGSPROCEDURE

INFODAG

De aanwezigen op de infodag (aanwezigheidsregistratie) van woensdag 6 juni 2018
krijgen voorrang. Zij kunnen inschrijven vanaf woensdag 13 juni 2018 om 9 u.

ZENDING BROCHURES

Op donderdag 14 juni 2018 worden de brochures verstuurd naar de niet-aanwezige
scholen. Zij kunnen inschrijven vanaf maandag 18 juni om 9 u.
Inschrijvingen van scholen die niet aanwezig waren op de infodag, worden ten vroegste
verwerkt op 18 juni, ook al worden zij eerder ingezonden.

HOE INSCHRIJVEN?
NIEUW!

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Het inschrijven zal voortaan digitaal gebeuren. Je ontvangt dus geen inschrijvingsformulier
meer, maar je surft eenvoudigweg naar www.ccha.be/scholen. Daar vind je het online
inschrijvingsformulier terug. Enkele van de velden zijn verplicht, andere optioneel. Vermeld
bij elke keuze twee alternatieven.

LET OP!

Het inschrijvingsformulier is geen definitieve reservatie. Je inschrijvingsformulier wordt
verwerkt volgens de chronologie van ontvangst. Er wordt zoals steeds naar gestreefd om
je je eerste keuze te geven. Vervolgens neemt CCHA contact met je op.
Inschrijvingen per mail, fax, telefoon of brief worden niet verwerkt.

AANTAL LEERLINGEN

Bij inschrijving vormt het aantal leerlingen vaak een schatting. Wanneer je in september
zicht hebt op het exacte aantal leerlingen in een klas, mail je het juiste aantal leerlingen
en begeleiders naar dagvoorstellingen@ccha.be. Dit is belangrijk want indien de dag
van de voorstelling de afwijking groter is dan 10%, dan wordt 90% van het bevestigde
aantal aangerekend. Ook bij eenzijdige annulering of het niet-opdagen door de school,
wordt 90% van het bevestigde aantal gefactureerd.
Voor afwezige leerlingen – door vb. ziekte — op de dag van de voorstelling, kan je tot
max. 10% van de bevestigde aantallen aftrekken.

AANTAL BEGELEIDERS

Vermeld bij je inschrijving ook het aantal begeleiders. Schoolvoorstellingen kennen een
maximumcapaciteit die niet overschreden kan worden. Zeker bij voorstellingen waarbij
het publiek op het podium moet plaatsnemen, is het belangrijk om op voorhand het aantal
volwassen begeleiders in te schrijven.
Per 15 leerlingen kan 1 begeleider de voorstelling gratis bijwonen. Indien er meer
begeleiders de voorstelling wensen bij te wonen en de maximumcapaciteit nog niet is
overschreden, dan kan dat perfect. In dat geval betaalt de extra begeleider dezelfde prijs
als een leerling van de school.
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INSCHRIJVEN

BEVESTIGING

Je inschrijving is definitief na schriftelijke bevestiging van CCHA. Deze bevestiging
ontvang je in de tweede helft van september en blijft als overeenkomst het hele
seizoen geldig. Zodra je deze bevestiging hebt ontvangen, ligt/liggen de door jou
gevraagde voorstelling(en) vast. Er is wel een afwijking van maximaal 10% mogelijk
op het ingeschreven aantal leerlingen indien je dit aan ons meldt vóór maandag
12 september 2018.

BETALING

Na ontvangst van de factuur, schrijft de school het verschuldigde bedrag over.

WIJZIGINGEN EN
ANNULERINGEN

Door overmacht is het mogelijk dat een activiteit wijzigt van datum of geannuleerd
wordt. In dat geval word je onmiddellijk op de hoogte gebracht en krijg je een oplossing
of een alternatief aangeboden. In geen geval kan CCHA aansprakelijk worden gesteld
voor deze uitzonderlijke omstandigheden.
Indien je vragen hebt over een voorstelling, over je inschrijving of de inschrijvingsprocedure,
kan je een mailtje sturen naar dagvoorstellingen@ccha.be.
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VOORBEREIDING

EEN GOEDE
VOORBEREIDING IS
GOUD WAARD
LESMAPPEN,
VOORBEREIDINGEN EN
NABESPREKINGEN

VOORAF

Een goede voorbereiding is een bepalende factor in de theaterbeleving van de leerling.
Naar welk genre voorstelling ga je kijken? Theater, dans, muziek of net een mix van
disciplines? Wordt er gesproken of is de voorstelling woordeloos? Waar gaat de
voorstelling over? Wie heeft de voorstelling gemaakt? Moet een voorstelling altijd
grappig zijn?
Een voorbereiding hoeft niet altijd lang te duren. Een lesmap kan je daarbij helpen.
Van zodra we de lesmappen hebben ontvangen, plaatsen we ze op de CCHA-website.
Op de webpagina van de voorstelling vind je ook steeds de meest recente info terug,
net als foto’s, filmpjes en trailers, recensies en nuttige links. Niet alleen weten de leerlingen
zo wat ze kunnen verwachten, ze zijn ook vaak nieuwsgierig naar wat komen gaat en
hun luister- en kijkbereidheid neemt toe.

ACHTERAF

Soms is een voorbereiding alleen niet voldoende en vraagt een voorstelling om een
gesprekje achteraf. Een voorstelling kan de leerlingen erg raken of er blijven nog enkele
losse eindjes over die uitgeklaard moeten worden. Soms zijn de reacties heftig: positief
of net negatief. Het is steeds nuttig om even samen stil te staan bij wat je net gezien hebt.
Wat vond je leuk? Wat vond je minder leuk? En waarom precies?

PRAKTISCHE
VOORBEREIDING

Niet alleen inhoudelijke info bereidt de leerling voor op een theaterbezoek.
Ook praktische elementen spelen een rol.
Waar vindt de voorstelling plaats? Hoe gedraag je je in een voorstelling? Mag je lachen
als je iets grappig vindt? Of moet je net muisstil zijn? Mag je een foto nemen wanneer
je iets leuks op het podium ziet? En mag je een pas binnengekomen chatberichtje checken?
Is de leerkracht enthousiast over het theaterbezoek? Heb je je erg moeten haasten
of liep er iets mis waardoor je buiten adem de zaal binnenkomt?
Ook deze zaken beïnvloeden een theaterbeleving.
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VOORBEREIDING

We zetten alvast nog enkele praktische afspraken voor je op een rijtje:
— We proberen de voorstelling tijdig te laten starten. Om je collega-leerkrachten
(die misschien de bus moeten halen) niet in de problemen te brengen,
ben je minimum 15’ voor aanvang aanwezig.
— Informeer vooraf naar de duur van de voorstelling. Zo kom je niet voor verrassingen
te staan.
— Geef voor aanvang van de voorstelling het totaal aantal leerlingen en leraren
door aan de kassa.
— Omwille van de brandveiligheid is het gebruik van de gratis vestiaire verplicht.
CCHA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal of verlies.
Tip: laat jassen als het kan in de bus en breng geen waardevolle voorwerpen mee.
— Drank en snoep horen niet thuis in een schouwburg.
— iPads, digitale horloges en mobiele telefoons worden uitgeschakeld bij aanvang van
de voorstelling. De oplichtende schermen leiden de kunstenaars op het podium
af en zijn storend voor de andere aanwezigen.
— Foto’s nemen is verboden, tenzij uitdrukkelijk wordt meegedeeld dat het kan.
— Samen met de leraren werken onze medewerkers aan een aangename attitude
bij de leerlingen zodat iedereen ten volle kan genieten van de voorstelling.
Een aangename en boeiende voorstelling gewenst!
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kleuters
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kleuters

DONDERDAG

04 OKT 18

10.30 & 13.30 u
podium op podium theaterzaal
max. 120
THEATER

1STE, 2DE & 3DE KLEUTER

PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
concept & regie Nikolas Lestaeghe &
Frans Van der Aa
spel Nikolas Lestaeghe & Lotte
Diependaele
decor Nikolas Lestaeghe, Sarah
Geirnaert & Lucas Verbrugge
4hoog.be

4HOOG
Hut
Kleine Zus neemt je mee naar Grote Broer.
Grote Broer kan alles.
Wonen in een hut.
Praten met konijnen.
Vogels doen fluiten.
Kleine Zus is er graag.
Samen appels rapen.
Wortels schrapen en in één pyjama slapen.
Kleine Zus verheugt zich op de verjaardag van
haar oma. Ze heeft de kaart al klaar: “Lieve oma,
je bent nu bejaard. Daarom geven we je uiteraard...
een appel-worteltaart!”. Kleine Zus heeft alleen
een klein probleem: ze mist de twee belangrijkste
ingrediënten voor de taart. Wat nu? Grote Broer kan
haar vast helpen.

Langs een imaginair bospad neemt Kleine Zus
je mee het woud in. Een wondermooi decor,
inclusief met goudbruine bladeren en getimmerde
vogelhuisjes, herbergt de boomhut waar haar broer
woont. In en rond de hut beleven de twee een vrolijk
avontuur.
DE MAKERS
Het Gentse huis 4Hoog maakt voorstellingen
voor kinderen van drie tot twaalf jaar met een focus
op de allerkleinsten. Hun voorstellingen worden
gekenmerkt door ontroering, herkenning, humor
en poëzie. Onder meer het razend spannende
Kriep, het muzikale Woesj en het prikke(le)nde
Stekeblind speelden al voor scholen in Hasselt.
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DINSDAG

16 OKT 18
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 150
DANS

2DE & 3DE KLEUTER

BONTEHOND & MAAS THEATER EN DANS
Drie

PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
regie Dorien Folkers
tekst Bodil de la Parra
concept Matthijs Rümke
dramaturgie Carel Alphenaar
remake Judith Faas
spel Niek van der Horst, Freek
Nieuwdorp/Erwin Boschmans en een
derde acteur
© Kamerich & Budwilowitz - Eyes2
bontehond.nl & maastd.nl
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Jonas, Johan en Jacob zijn een drieling. Ze zijn vier.
Ze lopen weg van huis. Tot zover de feiten.
De oorzaak? De oudste is te vroeg geboren
en heeft een paar ‘losse draadjes’ in zijn hoofd.
Daardoor moet hij naar een speciale school.
Maar de broertjes willen bij elkaar blijven.
Uit protest gaan ze dus op reis naar hun oom,
waar ze ongetwijfeld met z’n drieën wel mogen
wonen. Onderweg beleven ze het ene avontuur
na het andere. Ze kibbelen, hebben honger,
vechten met koeienvlaaien en missen hun ouders.

Drie is een (h)eerlijke theatervoorstelling over
de band tussen echte broers, over anders zijn,
over zichzelf zijn.
DE MAKERS
BonteHond speelde vorig seizoen de succesvolle
schoolvoorstelling Foei!. Eerder wisten ze ons al
uit te dagen met Met Aap en beer (Gouden Krekel),
Niet huppelen (Zilveren Krekel), Aaipet en Klucht.
Ook MAAS theater en dans, Nederlands grootste
structureel gesubsidieerde jeugdtheater, is een
oude bekende. Samen vormen ze een straffe
combinatie, 1+1 is 3!

kleuters

VRIJDAG

30 NOV 18

10.30 & 13.30 u
podium op podium theaterzaal
max. 65
FIGURENTHEATER

1STE, 2DE & 3DE KLEUTER

TAL EN THEE
Boom

PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
spel & concept Maarten Van Aerschot
livemuziek Toon Van Mierlo & Pascale
Rubens
animatie Sofie Vandenabeele
installatie Mane Verschueren &
Maarten Van Aerschot
technisch ontwerp Johan Vloeberghs
spelcoach Jelle De Wit
productie Tal en Thee, Naragonia &
Jeugd en Muziek Vlaanderen
met steun van de provincie VlaamsBrabant & de Vlaamse Overheid
© Lieve Boussauw
talenthee.be

Een voorstelling als een warm nest in een
spannend bos. Genereus in beeld en muziek.
Met mechaniekjes en de klank van blad, tak en eik.
Zonder woorden vertelt Boom een verhaal over
een jonge vogel die de vlucht naar het zuiden
mist. Op de tonen van doedelzak, sopraansax en
diatonische accordeon gaan de seizoenen voorbij.
Boom houdt het midden tussen een intiem
concert en een theatervoorstelling. De livemuziek
is van Naragonia. Maarten Van Aerschot bedient
de installatie en de vogel-pop. De animatiefilm
werd getekend door Sofie Vandenabeele.

DE MAKERS
Tal en Thee creëert beeldende voorstellingen.
Muzikaliteit speelt daarbij een belangrijke rol.
Ritmisch gemonteerd, multimediaal en genreoverschrijdend met muziek, animatiefilm,
videokunst, (poppen)spel en/of geluidskunst:
zo kun je hun werk omschrijven. Zowel Boom
als Octavio’s Elektro waren al eerder in Hasselt
te zien.
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DONDERDAG

10 JAN 19
10.30 & 13.30 u
parketzaal 2
max. 100

FIGURENTHEATER

1STE, 2DE & 3DE KLEUTER

SANNE ZWEIJE/FEIKES HUIS
Tik tak slaap

PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
concept & regie Sanne Zweije
met Lotte Vogel of Sanne Zweije
compositie & muziek Manna Horsting
vormgeving Andrea Dröes
© Saris & den Engelsman
feikeshuis.nl & sannezweije.nl

Pop kan niet slapen. Het is te donker. Tik tak.
Mama moet komen. Er moet nog een lichtje aan.
Tik tak. Het werkt niet. Mama! Zelfs met alle lichten
aan kan pop niet slapen. Mama is moe.
Ze is getikt…getakt… dat pop niet kan slapen.
Wie denk jij dat eerder in slaap valt, pop of mama?
Tik tak slaap is een kleine en charmante voorstelling
in een wondermooi miniatuurdecor.
Manna Horsting zorgt voor een knappe
geluidsband, inclusief klankeffecten als krakende
treden en chips. Actrice Lotte Vogel bespeelt pop
en speelt ook moeder. En jullie zitten lekker dichtbij!
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DE MAKERS
Theatermaakster Sanne Zweije maakt
voorstellingen voor een jong publiek,
zowel onder haar eigen naam als bij diverse
gesubsidieerde jeugdtheatergezelschappen.
In dit geval doet ze dat bij Feikes Huis,
het Nederlandse productiehuis voor beeldend
theater in de ruime zin van het woord.

kleuters

VRIJDAG

01 FEB 19
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 150

FIGURENTHEATER

2DE & 3DE KLEUTER

PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
concept Giovanni Guerrieri, Giulia Gallo
& Giulia Solano
spel Beatrice Baruffini & Serena
Guardone
ontwerp boeken Giulia Gallo
lichtontwerp Emiliano Curà
decorontwerp Paolo Romanini
© Jacopo Niccoli
bricioleproduzioni.com

TEATRO DELLE BRICIOLE
Pop-up
Draaien we de eerste bladzijde, en zie: daar
verschijnt een jongetje. Twee schaarknippen later
en het jongetje speelt voetbal. Een roffelend geluid,
een andere pagina en weer een schaarknip later
duikt er een enorme golf op. Een boek en enkele
pagina’s verder en we liggen op het strand aan zee.
Pop-up vindt als het ware de strip opnieuw uit,
ter plekke, live, aan de tafel, op het podium.
Het verbeeldt de kleine verhalen van een jongetje
van papier en zijn magische bal. Met haast niets
meer dan wat suggestieve geluiden, subtiele
handbewegingen, enkele schaarknippen,
wat lijm en vooral veel fantasie en zachtheid
opent Pop-up de poort naar de fantasie, de droom,
de verwondering.

In een wereld van digitale beeldvorming, 3D en
andere beeldtechnieken, is Pop-up een pleidooi
voor de eenvoud en de suggestie. En precies op
deze manier ontpopt dit pareltje zich tot een heuse
motor voor onze eigen verbeelding. Want daar
kunnen we zelf plooien, knippen, plakken, vouwen
en inkleuren!
DE MAKERS
Teatro delle Briciole is een ‘ancien’ van het Italiaanse
jeugdtheater. Het werkt met schitterende objecten
en veel muzikaliteit vanuit een arte povera-gedachte
in op de fantasie en de emotie van de toeschouwer.
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DONDERDAG

28 FEB 19
10.30 u

VRIJDAG

01 MRT 19
10.30 u
parketzaal 1
max. 80

tout petit
Luid

DANS

1STE, 2DE & 3DE KLEUTER

PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
choreografie & dans Lies Cuyvers &
Ciska Vanhoyland
compositie & muziek Koen Brouwers
dramaturgie Gerhard Verfaillie
bewegingsadvies Iñaki
Azpillaga scenografie Erki
De Vries
lichtontwerp Harry Cole
coproductie HET LAB
met dank aan CCHA &
STUK Leuven
toutpetit.be

het
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Luid is een swingende voorstelling waarin geluiden
aanzetten tot dansen. Zacht tokkelende geluidjes
en aanstekelijke ritmes nemen jong en oud mee in
een wereld vol klank. Op het podium staat een grote
geluidsinstallatie als een enorm instrument. Twee
vrouwen bespelen dit instrument. Ze gebruiken
daarvoor hun hele lichaam. Vingers. Tenen. Billen.
Elk lichaamsdeel leidt tot een nieuwe klank.
Samen met het publiek ontdekken de dansers
vele mogelijkheden.

Een virtuoos spel tussen muziek en dans ontstaat.
Zelf uitproberen? Dat kan, na afloop mag je zelf
experimenteren met klanken.
Luid is de tweede creatie binnen het tweeluik:
licht! en luid. Lies en Ciska merkten hoe gevoelig
jonge kinderen zijn voor veranderingen in licht en
geluid. De makers kozen er bijgevolg voor om hier
extra aandacht aan te besteden. Licht en geluid
werden de thema’s van hun nieuwe creaties. Licht!
werd zeer goed onthaald en kreeg
vier sterren in theaterkrant.nl.
DE MAKERS
Tout petit is het dansgezelschap
van de choreografen Ciska
Vanhoyland en Lies Cuyvers.
Ze kennen elkaar van de Fontys
Dansacademie Tilburg. Samen
creëerden ze eerder drie straffe
dansvoorstellingen voor jong
publiek: Kom mee, Leon!, Schots
en scheef en licht! CCHA
ondersteunt het gezelschap al
sinds de start en nodigt tout petit
uit als eerste resident in HET LAB,
het nieuwe ondersteuningsplatform
voor jong talent.

kleuters

DONDERDAG

28 FEB 19
13.30 u

VRIJDAG

01 MRT 19
10.30 u
locatie: te bepalen
max. 150

COMPAGNIE FRIEDA
Tattarrattat!

FIGURENTHEATER

1STE, 2DE & 3DE KLEUTER

PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
van & met Tina Heylen, Eva Binon,
Patrick Vervueren & Ephraim Cielen
in samenwerking met Theater
FroeFroe
compagniefrieda.be

Kijk! Daar staat een tuig!
Groot!
Zwart!
Degelijk!
En zie ginder! Daar komt iets aangerold!
Klein!
Wit!
Gammel!
Hoor toch!
Daar wordt gekweeld!
Ze botsen!
Een schermutseling?
Een rendez-vous?
Maar kijk nu toch eens aan!

In Tattarrattat! komen die dingen elkaar tegen.
Een plan ontmoet een driehoek. Een uitroepteken
botst tegen een blok marmer. Abstract gaat in duel
met zichzelf, of redetwist met Concreet. Er wordt
samen- of tegengewerkt, geduwd, getrokken,
onderhandeld en gekopieerd.
Tattarrattat! is een levend beeldend werk dat door
zowel volwassene als kind gelezen kan worden.
Een festijn van herkenning. Een feestelijke
ontdekking van verschil ook.
DE MAKERS
De Frieda’s zijn een los/vast gezelschap van
multidisciplinaire kunstenaars die zich niet door
één genre laten vangen. Eerder waren ze bij ons te
gast met het speels interactieve x tot de zoveelste
(coproductie Krokusfestival). Verwacht ook nu weer
frisse beelden en best een leuke portie zottigheid .
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DONDERDAG

21 MRT 19

10.30 & 13.30 u
podium op podium theaterzaal
max. 110
DANS/THEATER

1STE, 2DE & 3DE KLEUTER

PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
spel Alice Erlanger, Ilke Teerlinck, Marco
Migliavacca & Pietro Chiarenza
concept & scenografie Pietro &
Marcello Chiarenza
regie & belichting Pietro Chiarenza
muziek Michele Moi
kostuums Margot de Group
in samenwerking met Cultuurcentrum
Asse
met steun van de stad Antwerpen
© Rudi Schuerewegen
sprookjes.be
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SPROOKJES ENZO
Lampionaio
De avond daalt neer over de stad. Is iedereen klaar?
Dan beginnen we.
Luister naar het verhaal van een jongetje dat later
‘lampionaio’, lantaarnaansteker, wil worden.
Hij zal bij zonsondergang de nacht aansteken
en net voor zonsopgang weer uitdoven. Hij zal
licht in de straten brengen en dicht bij de lantaarns
blijven. Hij zal licht kunnen veranderen in donker
en donker in licht. Want hij is niet bang meer van
het donker en droomt met de ogen open.
En jij, kleine lieve toeschouwer, wat wil jij worden?
Ook lampionaio?

Lampionaio is een lichtvoetige en magische
voorstelling die uitnodigt om deel te nemen,
spannend en kleurrijk.
DE MAKERS
Sprookjes enzo kennen we intussen van knappe
voorstellingen als Sneeuw, In de wolken en
De maan in het zand. In 2016 speelde Lampionaio
ook al eens in Hasselt als familievoorstelling.
Nu keert de voorstelling terug voor scholen.

kleuters

DONDERDAG

04 APR 19
10, 11 & 13.30 u
VRIJDAG

05 APR 19
10, 11 & 13.30 u
CCHA
max. 30

SCHIPPERS&VANGUCHT
De vervelende bus

THEATER/FILM

2DE & 3DE KLEUTER

PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
concept Schippers&VanGucht
creatief team Jellie Schippers,
Myriam Van Gucht, Arjen Klerkx, Joeri
Cnapelinckx
chauffeur Maarten van der Pool
publieksbegeleiding Juup Luijten
© Moon Saris
schipersenvangucht.com

Deze busrit, vervelend? Allerminst!
De vervelende bus is een filmisch en muzikaal
spektakel waarin fantasie en tijd de hoofdrol spelen.
Waarom duurt de ene minuut langer dan de andere?
Wat zou jij doen als je de tijd even kon rekken?
Staat de tijd dan stil? Of net niet?
Wanneer je je verveelt, lijken de minuten eerst in
een slakkengangetje voorbij te kruipen. Maar dan
ontstaat er iets bijzonders! Je krijgt ruimte voor
nieuwe ideeën en inzichten, die veel creatiever en
frisser blijken te zijn dan je ooit had durven dromen.
Je kijkt je ogen uit, weet niet waar eerst te kijken.
Heb je dat wel goed gezien? De vervelende bus
is een visuele voorstelling vol humor en absurditeit,
met animatie, theater, film en beweegbare
elementen. Voor je het weet, maak je zelf deel

uit van deze vreemde wereld en neemt je fantasie
het van je over.
Laat de theaterzaal voor een keertje links liggen,
neem met je klas plaats in een bus en geniet van
een voorstelling op wielen.
Goed om weten: de bus verplaatst zich niet tijdens
de voorstelling maar vormt het decor.
DE MAKERS
Schippers&VanGucht creëert opwindende
en intieme theatrale portretten, op bijzondere
locaties, in opvallend vormgegeven werelden.
Molman (Krokusfestival 2017) en Held op sokken,
respectievelijk gespeeld in een container voor
CCHA en op school, oogstten veel positieve
reacties. Ook Buiten dienst was te zien in Hasselt
(Krokusfestival 2018).
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DINSDAG

14 MEI 19

10.30 & 13.30 u
podium op podium theaterzaal
max. 80
MUZIEK

1STE, 2DE & 3DE KLEUTER

PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
zang & percussie Esmé Bos
gitaar, loopstation & zang Bart Voet
techniek Geert De Wit
© Paulien Verlackt
bos-voet.be
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ESMÉ BOS & BART VOET
Wiegelied
Een écht concert, inclusief bisnummers. En dat voor
een publiek vanaf 2,5 jaar.
Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet
brengen een heerlijk intiem miniconcert voor de
allerkleinsten. Met slaap- en wiegeliedjes van over
de hele wereld, in verschillende talen. Liedjes van
heel dichtbij, ook al komen ze soms van heel ver.
Liedjes van bij de bron.

Esmé Bos en Bart Voet creëren een zeer
gewaardeerde muzikale wereld: puur, onroerend
en ontwapenend.
Kortom, een hartverwarmend slaapliedjesconcert!
DE MAKERS
Esmé Bos en Bart Voet studeerden aan de
kleinkunstafdeling van Studio Herman Teirlinck
in Antwerpen waar ze les kregen van onder meer
Wannes Van de Velde en Jan Decleir. Daarna
bouwden ze een indrukwekkende
staat van dienst op en waren ze
te zien in voorstellingen van o.a.
de Kakkewieten, hetpaleis, Dimitri
Leue, Laika en Toneelhuis.
Ze maakten samen deel uit
van de band El tattoo del Tigre
en Esmé Bos zong verder bij
dEUS, Gabriel Rios, Kapitein
Winokio en vele andere.

kleuters

lager
onderwijs
1ste graad
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MAANDAG

08 OKT 18
10.30 u
parketzaal 1
max. 100
DANS
LAGER ONDERWIJS

JONG KORZO/RYAN DJOJOKARSO & BRAM JANSEN
Jij bent ‘m!

1ste graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
choreografie Ryan Djojokarso
concept Ryan Djojokarso & Bram
Jansen
performance Jochem Eerdekens, Carlo
Camagni, Sammie Hermans, Maria
Zhukova & Elizaveta Zhukova
muziek Joost Maaskant
© Rob Hogeslag
korzo.nl

Jij bent ‘m! giet het aloude (maar oh zo leuke)
‘tikkertje-spelen’ in een nieuw jasje. Vijf dansers
jagen elkaar vol enthousiasme op en verliezen
zich in spelregels die over elkaar heen buitelen
en steeds veranderen. Maar uiteindelijk moeten
ze het eens worden over de regels, zodat het echte
spelen kan beginnen.
Speels en vrolijk besmettelijk!
Pas maar op, voor je het weet raak je zelf verzeild
in dit potje tikkertje!
Jij bent ‘m! was eerder te zien op het Krokusfestival
(2017).
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DE MAKERS
Ryan Djojokarso en Bram Jansen maakten samen
Alleen de grootste nabijheid voor fABULEUS,
maar we kennen Ryan ook nog van Arch8 waarmee
hij al vaker te gast was op het Krokusfestival.
Voor Jij bent ‘m! werkten Ryan en Bram - de één
danser en choreograaf, de ander regisseur en
choreograaf – onder de vleugels van Jong Korzo,
één van de grootste dansproducenten voor
getalenteerde choreografen in Nederland.

lager onderwijs 1ste graad

VRIJDAG

23 NOV 18
10.30 u
kleine theaterzaal
max. 200

THEATER/PERFORMANCE
LAGER ONDERWIJS

fABULEUS & BALLET DOMMAGE
Klutserkrakkekilililokatastrof

1ste graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
concept Katrien Valckenaers & Maxim
Storms
spel Katrien Valckenaers, Maxim
Storms & Robin Vanden Bussche
scenografie & spel Rachid Laachir
kostuums Maartje Van Bourgognie
assistentie kostuums Isa Janssens
eindregie Filip Bilsen
muziek Gerrit Valckenaers
licht & techniek Bregt Janssens,
Tom Philips & Pol Verwilt
productie Kathleen Vogelaers
met dank aan CAMPO en Vooruit
© Clara Hermans
fabuleus.be &
balletdommage.weebly.com

Komt dat zien! En oefen alvast op de meest
onuitspreekbare titel van het jaar. Het is je
enige kans om een stoeltje te veroveren voor dit
wereldschokkend, verbluffend en nooit, never,
ever eerder vertoond spektakel!
Klutserkrakkekilililokatastrof is een knotsgekke
voorstelling waarin de kinderen hun fantasie
meedogenloos buiten de lijntjes kunnen laten
kleuren. Een voorstelling die het midden houdt
tussen een zigeunerverhaal, een maffia-epos,
Tom & Jerry, een opera en een western.
Klutserkrakkekilililokatastrof baadt in de nostalgie
van het rondtrekkend theater van woonwagens
met uitklapbare podia en krakkemikkige decors
aan katrollen. De aanstichters van deze vrolijke
chaos zijn twee personages met een niets
ontziende passie voor het podium.

DE MAKERS
Katrien Valckenaers en Maxim Storms studeerden
samen aan de opleiding Drama van KASK in Gent.
Ze herkenden in elkaar een voorliefde voor fysiek
theater en absurde humor en stichtten instant
het collectief Ballet Dommage. Hun voorstellingen
zijn abstract, maar altijd toegankelijk en balancerend
op de grens van humor en tragiek, van carnavalesk
en authentiek.
Het Leuvense productiehuis voor dans en theater,
fABULEUS, zet in op artistieke samenwerkingen
tussen jong talent en ervaren makers. Op het podium
staan de ene keer jongeren, de andere keer (jong)
professionelen. fABULEUS won de Ultima voor
de podiumkunsten 2016 en de cultuurprijs van
de Vlaamse Gemeenschap.
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MAANDAG

26 NOV 18
10.30 u
parketzaal 1
max. 120

MUZIEKTHEATER/OPERA
LAGER ONDERWIJS

WALPURGIS
Drie sterke vrouwen

1ste graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
tekst, regie & stem Judith Vindevogel
compositie, percussie & koto Tsubasa
Hori
live tekeningen Sarah Yu Zeebroek
scenografie Stef Depover
bewegingsadvies Fumiyo Ikeda
extern oog Paula Stulemeijer
© Chakky Kato
walpurgis.be
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Spierballen en een dikke nek, dat zijn de grootste
troeven van de beroemde worstelaar, genaamd
‘Eeuwige Berg’. Maar Kimiko, haar moeder en haar
grootmoeder leren hem dat echte kracht niet alleen
een kwestie is van spierballen en fysiek geweld,
maar van focus en evenwicht.
Na Prinses Turandot (2011) en Fidelio (CCHA,
2016) laat regisseur Judith Vindevogel ons weer
kennismaken met de fascinerende en boeiende
wereld van het muziektheater met percussie, koto,

zang en beeld. Een wereld ook waarin Aziatische
en westerse elementen organisch verweven worden.
Drie sterke vrouwen, 40% sprookjeswereld,
30% muziek, 30% beeld, 100% voor jong en
minder jong!
DE MAKERS
Avontuurlijk, verrassend en ontroerend: zo klinkt
het Antwerpse muziektheatergezelschap Walpurgis
op zijn zoektocht naar de muzikaliteit van het
theater en het theatrale van de muziek. En dan is er
nog Sarah Yu Zeebroek: dochter van
Kamagurka, maar op de eerste plaats
kunstenares, muzikante én illustratrice.

lager onderwijs 1ste graad

DINSDAG

08 JAN 19
10.30 u
kleine theaterzaal
max. 250
DANS
LAGER ONDERWIJS

DE DANSERS
Binnenbeest

1ste graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
van & met Yeli Beurskens, Katerina
Dietzova, Yoko Ono Haveman,
Blazej Jasinski & Youri Peters
muziek Guy Corneille
coaching Irene van Geest & Klaus
Jürgens
© Moon Saris
dedansers.com

Achterop de speelvloer staat een laboratoriumtafel
met kolven, bekers en erlenmeyers onder een
grote stellage die lijkt op een groot klimrek.
Het beeld valt precies samen waar het hier om
draait: mogen grote mensen dan echt nooit meer
spelen? Moeten zij het ‘beest’ in hun binnenste
voor altijd leren opsluiten? Dan maar liever een
kind, toch? Soms verandert dat in een vrij veulen
dat door de weide galoppeert, andere keren in
een wilde aap in de gordijnen, soms in een logge
dinosaurus en dan weer in een mooie prinses.

Binnenbeest is een ode aan alle ‘wilde’ kinderen
(en volwassenen). Energiek, speels, verfrissend,
uitdagend, humoristisch, plezierig: dat is
Binnenbeest!
DE MAKERS
De Dansers zijn een groep jonge dansers en
muzikanten die voorstellingen maken met een
verfrissende mix van opzwepend acrobatische
dans en knappe live muziek. Pokon, The Basement,
Roest, wij zijn helemaal gewonnen voor de speelse
en energieke esthetiek van deze bende en tonen
je ook graag dit Binnenbeest.
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DINSDAG

15 JAN 19
13.30 u

WOENSDAG

16 JAN 19
10.30 u
kleine theaterzaal
max. 200

BRONKS & HET THEATERFESTIVAL
Ola pola potloodgat

THEATER

leerling: € 4
individueel: € 8

In een sprookjesachtige wervelwind komen twee
mensen in contact met zeerovers, piranha’s,
krokodillen en olifanten. Ze springen van het ene
verhaal in het andere, van droomscène in filmpje
in dansje in gevecht. Een vrolijk onzinstuk met een
absurdistisch randje.

productie BRONKS & het
TheaterFestival
van & met Pascale Platel & Randi De
Vlieghe
decor, licht & video Karin Demedts
muziek Gerrit Valckenaers
bewegingsadvies Marie De Corte
coach Patrick Jordens & Klaas
Tindemans
© FKPH
bronks.be & theaterfestival.be

In 2002 maakte BRONKS met Pascale Platel en
Randi De Vlieghe Ola pola potloodgat. Uitverkochte
zalen, ellenlange tournees in binnen- en buitenland
én winnaar van de Grote TheaterFestivalprijs.
In 2017 kroonde het TheaterFestival de voorstelling
tot ‘Golden Oldie’. Ola pola potloodgat werd voor de
gelegenheid vanonder het stof gehaald en opnieuw
getoond aan een breed publiek. Mensen die de
voorstelling ooit zagen, herinnerden zich plots weer

LAGER ONDERWIJS

1ste graad
PRIJZEN

22

waarom ze het toen zo goed vonden en een nieuw
publiek raakte instant verliefd.
DE MAKERS
Pascale Platel hoeven we vast niet aan je voor
te stellen. Naast televisiewerk, maakte ze
verschillende theaterstukken, waarmee ze ook in
de prijzen viel. Ze startte haar carrière echter als
medeoprichter (samen met haar broer Alain Platel)
van en danseres bij Les Ballets C de la B. Ook Randi
De Vlieghe is een artistieke duizendpoot.
Hij is theatermaker, choreograaf, danser en acteur,
voornamelijk in het jeugdtheater. Hij werkte reeds
samen met BRONKS, fABULUES, hetpaleis,
Kopergietery, Studio Orka en Tuning People en
ontving verschillende prijzen voor zijn werk.

lager onderwijs 1ste graad

DONDERDAG

24 JAN 19
13.30 u
parketzaal 1
max. 120
THEATER
LAGER ONDERWIJS

ANNA’S STEEN
Voilà! zei de vos (en andere dierenpraat)

1ste graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
van & met o.a. Alain Rinckhout, Bart
Embrechts, Lorelinde Hoet, Miep
Embrechts, An Lombaerts en een nog
onbekende acteur/muzikant
annassteen.com

Voilà! zei de vos is een speelse voorstelling,
gebaseerd op oeroude fabels. Een voorstelling
over een vlieg en haar geliefde, de kikker,
en wat daar van komt. Over een kip die heerlijke
stenensoep maakt en over een haas en een muis
die elkaar eeuwige liefde beloven tot ze samen
ten onder gaan. Over een wedstrijdje hardlopen,
een blinde mol, een vioolspelende krekel, een fier
hert, een koppige ezel en over een hongerige vos
die zin heeft in een heerlijke malse eend.
Alain Rinckhout en Bart Embrechts vertellen en
spelen de aloude korte verhalen op een heel eigen
manier: hedendaags, grappig, uitdagend, spannend,

stout en speels. Met meer venijn in de staart en
vooral niet al te belerend. Vergeet De la Fontaine,
Grimm en Wald Disney! Dit zijn fabels zoals je ze
nog niet gehoord en gezien hebt.
Want dieren zijn precies als mensen met dezelfde
mensenwensen en dezelfde mensenstreken…!
DE MAKERS
Anna’s steen maakt heldere toegankelijke en
herkenbare voorstellingen met een eenvoud die
de verbeelding aanpreekt. Zij waren eerder in
CCHA te gast met onder andere Streep!, Meneer
groen en meneer bruin en En morgen was het feest!
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DONDERDAG

31 JAN 19
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 200
THEATER/DANS
LAGER ONDERWIJS

SPROOKJES ENZO
Klein duimpje

1ste graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
spel Maarten Claeyssens
tekst & scenografie Marcello
Chiarenza
regie Pietro Chiarenza
kostuums Margot De Group
met steun van de stad Antwerpen
© Angelo Parrinello
sprookjes.be

Klein duimpje blijft een minuscuul stapje voor
op iedereen om zijn broers van hun stiefmoeder,
hun vader en het monster te redden.
Met zijn vogels van dansende pluimpjes,
een schrikaanjagend reuzenhoofd, een vliegend
huisje en draagbaar bos is deze voorstelling
een klein wonder! Het hele verhaal speelt zich
af op, onder en naast een houten keukentafel.

Het is een voorstelling over bang zijn, een verhaal
over hongerig zijn. Het is een verhaal over spelen en
plezier maken, iets wat Klein Duimpje beter kan dan
wie ook.
Klein Duimpje is een echte klassieker op
het repertoire van Sprookjes enzo. Intussen vond
het jongetje, verdwaald en achtergelaten
in het bos, al meer dan 1500 keer de weg terug
naar huis, leerde hij vijf talen (Italiaans, Frans,
Spaans, Engels en Nederlands) en
doorkruiste hij vijf landen… En zijn
reis is nog lang niet ten einde.
DE MAKERS
Poëtisch, speels en visueel.
Zo laten de voorstellingen van het
Antwerpse theatergezelschap zich
het best omschrijven. Sprookjes
enzo maakt niet enkel wondervoorstellingen voor de allerkleinsten
(De maan in het zand, Sneeuw,
In de wolken e.a.), maar ook
kinderen boven 6 jaar weet het
moeiteloos te betoveren.
Vorig seizoen nog, met Achter
de spiegel, een samenwerking
met Theater Tieret.
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lager onderwijs 1ste graad

VRIJDAG

22 FEB 19
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 200
THEATER
LAGER ONDERWIJS

VILLANELLA & HANNEKE PAAUWE
En braaf zijn!

1ste graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
tekst & regie Hanneke Paauwe
spel Eva Schram, Anna Vercammen &
Bert Dobbelaere
kostuums Sara Dykmans
decor Kristof Morel
villanella.be

Stel je voor: voor één middag verdwijnen plots
alle volwassenen, de tv, de computer, de overvolle
hobby- en huiswerkagenda én vooral het zinnetje:
‘En braaf zijn!’
Een middag zonder toezicht. Zonder moeten en
niet mogen. Een middag om te spelen, zot en
ondeugend te zijn, je vuil te mogen maken, risico’s
te nemen. ‘Sssssst’ vervangen we door muziek,
zang en je stem mogen verheffen, al dan niet in
je eigen geheime taal. ‘Pas op’ en ‘Voorzichtig zijn!’
ruilen we in voor gevaar en heerlijk griezelen.
Imiteren wordt fantaseren, transformeren en
experimenteren. Jongens worden plots meisjes
en omgekeerd. Rollen en regels keren we om
en het gedresseerde kind laten we vrij.
En braaf zijn! is een humoristische ode aan de
verbeelding, het samen fantaseren, creëren en
spelen. Een inspirerende associatieve voorstelling
vol humor en ontroering. Een pleidooi om even
ongeremd kind te mogen zijn.

DE MAKERS
Hanneke Paauwe schreef en regisseerde reeds
vele eigenzinnige jeugdtheatervoorstellingen in
België, Nederland en Duitsland. Voor En braaf zijn!
brengt ze een al even ervaren cast samen.
Bert Dobbelaere speelde o.a. bij Kopergietery,
4Hoog, hetpaleis, Theater FroeFroe en Het Gevolg.
Anna Vercammen kennen we van voorstellingen
bij onder meer Kopergietery, BRONKS en
Compagnie Barbarie. Eva Schram speelde op
haar beurt bij het Toneelhuis, hetpaleis, Malpertuis,
Abattoir Fermé, KVS, Theater Zuidpool, Compagnie
Marius, Tristero en Barre Weldaad. Vormgeefster
Sara Dykmans werkte voor BRONKS, hetpaleis,
KVS en Kopergietery, en scenograaf Kristof Morel
ontwierp decors voor Meg Stuart, SKaGeN,
Tuning People en Villanella.
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lager
onderwijs
2de graad
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lager onderwijs 2de graad

MAANDAG

08 OKT 18
13.30 u
parketzaal 1
max. 100
DANS
LAGER ONDERWIJS

JONG KORZO/RYAN DJOJOKARSO & BRAM JANSEN
Jij bent ‘m!

2de graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
choreografie Ryan Djojokarso
concept Ryan Djojokarso & Bram
Jansen
performance Jochem Eerdekens, Carlo
Camagni, Sammie Hermans, Maria
Zhukova & Elizaveta Zhukova
muziek Joost Maaskant
© Rob Hogeslag
korzo.nl

TIK Jij bent ‘m!
Vijf dansers jagen elkaar op. Ze worden steeds
enthousiaster en verliezen zich in talloze variaties
van het aloude (maar zo vreselijk leuke) tikkertje.
Samen gaan ze op zoek naar de regels. Wanneer
ben je af? Hoeveel tikkers mogen er zijn?
Ga je iemand anders helpen als die in nood is?
Uiteindelijk moet iedereen het eens worden over
de spelregels, want pas dan kan het echte spelen
beginnen.

DE MAKERS
Dat danser en choreograaf Ryan Djojokarso en
theaterregisseur Bram Jansen een goed team
vormen, bewezen ze al met het levenslustige
Alleen de grootste nabijheid dat ze maakten
voor fABULEUS. Ryan kennen we ook nog van
Arch8 waarmee hij al vaker te gast was op het
Krokusfestival. Jij bent ‘m! werd geproduceerd
bij Jong Korzo, het Nederlandse danshuis dat al
30 jaar de nieuwste generaties dansmakers levert
aan het Nederlandse en internationale dansveld.

Maar, pas op, want voor je het weet raak je zelf
verzeild in dit potje tikkertje.
Jij bent ‘m! speelde eerder in CCHA op het
Krokusfestival (2017).
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DONDERDAG

18 OKT 18
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 250
THEATER
LAGER ONDERWIJS

DE TONEELMAKERIJ & TROUBLE MAN
De knettergekke wereld achter het raam

2de graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
concept Sadettin Kirmiziyüz & Liesbeth
Coltof
tekst Ad de Bont
regie Paul Knieriem
dramaturgie Paulien Geerlings
spel Sadettin Kirmiziyüz & Jessie Wilms
decor Sacha Zwiers
kostuums Lotte Goos
lichtontwerp Gé Wegman
© Jan Hoek
toneelmakerij.nl & troubleman.nl
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Daar zitten ze met z’n tweeën in de wachtkamer.
Ze zijn nog niet geboren. Maar ze hebben er wel zin
in. In die knettergekke wereld daar achter het raam.
Maar eerst moeten er keuzes gemaakt worden.
Want waar wil je geboren worden? En welke
huidskleur wil je hebben? En welke God? En word
je een jongen of een meisje?
Dan is het grote moment aangebroken: een rood
meisje en een blauwe jongen stappen de wereld
in. Maar waarom schrikt hun vader zo? En wil er
niemand naast hen zitten? En worden ze achterna
gezeten? Ze begrijpen er niet veel van. Het is in
ieder geval een stuk ingewikkelder dan ze hadden
gedacht.

De knettergekke wereld achter het raam is
een kleurrijke voorstelling over kleine verschillen
met grote gevolgen. Met twee aandoenlijke
nieuwelingen die vol humor en naïviteit proberen
uit te vinden waarom de één bang en boos en
de ander juist blij wordt van de verschillen.
DE MAKERS
De Toneelmakerij is een vaste gast in CCHA.
Vorig seizoen zag je hen nog met Spijker en
het zowel hilarische als beklijvende
Woestijnjasmijntjes. Nu slaan de ze de handen
in elkaar met Sadettin Kirmiziyüz, oftewel Trouble
Man. Deze theatermaker met twee paspoorten
vertrekt vanuit zijn eigen ervaringen om op zoek
te gaan naar grote actuele thema’s die spelen
in onze samenleving.

lager onderwijs 2de graad

VRIJDAG

23 NOV 18
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 200
THEATER
LAGER ONDERWIJS

fABULEUS & BALLET DOMMAGE
Klutserkrakkekilililokatastrof

2de graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
concept Katrien Valckenaers & Maxim
Storms
spel Katrien Valckenaers, Maxim
Storms & Robin Vanden Bussche
scenografie & spel Rachid Laachir
kostuums Maartje Van Bourgognie
assistentie kostuums Isa Janssens
eindregie Filip Bilsen
muziek Gerrit Valckenaers
licht & techniek Bregt Janssens,
Tom Philips & Pol Verwilt
productie Kathleen Vogelaers
met dank aan CAMPO en Vooruit
© Clara Hermans
fabuleus.be &
balletdommage.weebly.com

Klutserkrakkekilililokatastrof – niet te verwarren
met Prutserbrakkesroofvleesdebacle – schippert
tussen een zigeunerverhaal, Tom & Jerry,
een Spaans-Italiaanse telenovelle en het
Eurovisiesongfestival. De aanstichters van deze
vrolijke chaos zijn twee personages met een niets
ontziende passie voor het podium.
In deze voorstelling met een ferme hoek af kunnen
de kinderen hun fantasie meedogenloos buiten
de lijntjes laten kleuren.
Komt dat zien! En oefen alvast op de meest
onuitspreekbare titel van het jaar. Het is je enige
kans om een stoeltje te veroveren voor dit
wereldschokkend, verbluffend en nooit, never,
ever eerder vertoond spektakel! Jammer genoeg
is de voorstelling al begonnen. Hoe vroeg je ook
komt, je bent altijd te laat.

DE MAKERS
Ballet Dommage is een tweemanscollectief van
acteurs/theatermakers Katrien Valckenaers en
Maxim Storms. Ze volgden samen de opleiding
Drama aan het KASK Gent en vonden elkaar in
hun voorliefde voor sterk fysiek theater. Soms
abstract, maar altijd toegankelijk en balancerend
op de grens van humor en tragiek, van carnavalesk
en authentiek.
Het Leuvense gezelschap fABULEUS werkt vanuit
het Openbaar Entrepot voor de Kunsten (OPEK) en
is huisgezelschap voor de Werking Jong Publiek bij
STUK kunstencentrum. Zij zetten in op de artistieke
samenwerking tussen jong talent en ervaren makers.
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DONDERDAG

29 NOV 18
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 250
MUZIEKTHEATER
LAGER ONDERWIJS

ZEBARBAR & VILLANELLA
Sira & de Micmac Studio

2de graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
tekst & spel Yamina Takkatz & Aïcha
Cissé
muziek Sarah Vermeyen
compositie Han Stubbe
animatie Gerd de Kinderen
scenografie, lichtontwerp &
kostuums Saskia Louwaard & Katrijn
Baetens
productie ZEBARBAR & Villanella
in samenwerking met de Warande
© Karolina Maruszak
zebarbar.be & villanellabe

Ik woon in een dorp, waar alles moet: voetjes met
toiletpapier binden, gekke bekken trekken…
En als ik vraag waarom, dan antwoordt iedereen:
“Dat moét gewoon, punt.”
Tot er op een dag iets gebeurt…
Koningin worden, dat wil toch iedereen?
Niet Sira, want deze prinses moet koningin worden.
Ze heeft geen andere keuze. En wie koningin zal
worden, moet deelnemen aan oude tradities, ook
al zie je er de zin niet van in. Maar dan komt Sira’s
geliefde Mamadou in gevaar en zet ze alles op alles
om uit de benarde situatie te ontsnappen.
In de MicMac studio geven actrices Yamina en
Aïcha een stem aan prinses Sira. Letterlijk:
ze spreken de stemmetjes in bij de animatiefilm
die op een scherm geprojecteerd wordt. Maar ook
figuurlijk: want Sira zoekt haar eigen stem in relatie
tot de tradities van haar familie.

Zebarbar maakt een verassende bewerking
van de oude mythe over de ontstaansgeschiedenis
van het koninkrijk Ghana en focust op de
manipuleerbaarheid van beelden en verhalen.
Wat we te zien en te horen krijgen, wordt vaak
voorgesteld als de enige waarheid. Maar is dat wel zo?
DE MAKERS
Zebarbar is een jong muziektheatergezelschap
dat zich toelegt op het actualiseren van sprookjes
uit de mondeling traditie. Artistiek leidster Yamina
Takkatz groeide op in de Parijse banlieus en kwam
naar België om er theater te studeren aan het
conservatorium van Luik. Sinds 2013 maakt ze
haar eigen voorstellingen voor een jong publiek.
Ze speelde ook in De kinderjaren van Jezus
van Mokhallad Rasem en Toneelhuis. Muzikant
en componist Han Stubbe is klarinettist en
oprichtend lid van muziekgroep DAAU.
Daarnaast componeerde hij voor tal van theateren dansvoorstellingen.
De vaste kern van Zebarbar wordt voor de
gelegenheid versterkt door Aïcha Cissé, die eerder
in Hasselt te zien was met Dis moi wie ik ben
(’t Arsenaal) en die momenteel tourt met haar
eerst solovoorstelling Prêt à aimer.
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lager onderwijs 2de graad

DINSDAG

08 JAN 19
13.30 u
theaterzaal
max. 250
THEATER
LAGER ONDERWIJS

HET LAAGLAND
Gewoon held

2de graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
concept & idee Inèz Derksen
regie Lennart Monaster
schrijfadvies Benny Lindelauf
dramaturgie Ludo Costongs
spel Folmer Overdiep, Gijs Nollen, Kiki
van Aubel & Aafke Buringh
vormgeving Douwe Hibma
kostuums Liesje Knobel
© Joost Milde
hetlaagland.nl

Vier superhelden houden het voor bekeken.
Voorgoed. Vanaf nu moet je zelf de wereld maar
verbeteren. En aan al die torenhoge verwachtingen
voldoen. De helden gooien hun heldenkostuums
uit en schudden alle megakrachten en superskills
van zich af. Weg met die hoge prestatielat!
Deze vier willen alleen nog maar gewóón zijn.
Gewone mensen, met normale krachten en
normale gedachten. Dat je dan niet altijd de beste
bent: heerlijk! Niet alles snapt: fantastisch! Niet alles
kunt: super, man!

Maar de overgang valt niet mee. Wanneer het
superheldendom laagje voor laagje afpelt,
ontdekken de vier waarom jezelf zijn zo moeilijk is.
Niet meer de sterkste zijn, mag dan fijn zijn.
Maar een jampotje niet open krijgen, dat is toch
een beetje gênant. En falen? Doodeng!
Deze vier voorheen-superhelden gaan een ‘mission
impossible’ aan. Vliegend, springend en vallend met
alle bravoure en verlegenheid die daarbij hoort.
DE MAKERS
Het Nederlands-Limburgse
gezelschap Het Laagland
kennen we vooral van hun
familievoorstellingen in CCHA:
verhalend, gelaagd en energiek.
Nu kan je hen ook met de klas
aan het werk zien. Na Joris &
De Drakentemmers (winnaar Zapp
Theaterprijs) brengt Het Laagland
opnieuw een heldenvoorstelling,
in een regie van Lennart Monaster
(Bezoek voor Beer, De Kleine
Cowboy).
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DONDERDAG

24 JAN 19
10.30 u
kleine theaterzaal
max. 200
THEATER/DANS
LAGER ONDERWIJS

LAIKA
De passant

2de graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
regie & concept Michai Geyzen
spel Ephraïm Cielen, Helder Seabra/
Javi Ojeda, Boris van Severen/Patrick
Vervueren & Robbert Vervloet
muziek Ephraïm Cielen
kostuums Vick Verachtert
decor Stef Stessel
dramaturgie Mieke Versyp
licht Pieter Smet
techniek Thomas Stevens & Rik Van
Gysegem
© Kathleen Michiels
laika.be

32

Hoe maak je een huis tot je thuis. Hoe lang duurt
het voordat je je ergens thuis voelt?
Thuis is overal hetzelfde maar tegelijk overal
verschillend. Sommige mensen voelen zich overal
thuis. Anderen zijn er hun hele leven naar op zoek,
zwervend van hot naar her, vol verlangen naar een
plek om te blijven en eindelijk thuis te komen.
Maar wat is dat eigenlijk, thuis?
De passant is visueel, dansant en energiek
woordeloos theater. De voorstelling ging in
première tijdens het Krokusfestival (2017)
en werd bijzonder warm onthaald door pers
en publiek. Sindsdien tourt hij uitgebreid in
binnen- en buitenland.

DE MAKERS
Laika hoeven we bijna niet meer aan je voor te
stellen. Eerder stonden ze hier met Opera Buffa,
Zigzagkind (Krokusfestival), NIPT, Cyrano,
Een dame in de kast, Cowboys huilen niet, e.a.
Voor De passant ging Michai Geyzen praten met
kinderen van allochtone origine die hier geboren
zijn, met jongeren die hier als vluchteling zijn
gestrand en met kinderen van gescheiden ouders
die laveren tussen hun huis ‘hier’ en hun huis ‘daar’.

lager onderwijs 2de graad

lager
onderwijs
3de graad
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DINSDAG

27 NOV 18
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 250
THEATER
LAGER ONDERWIJS

TONEELSCHAP BEUMER EN DROST
Maquette, een theaterthriller op schaal

3de graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
met Peter Drost & Hymke de Vries en
vele verkleinde acteurs op film
beeldregie Michael Helmerhorst
© Beumer en Drost
beumerndrost.nl
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Het echtpaar Petit bouwt kleine huisjes. Maquettes.
Maar déze maquettes gaan echt bewoond
worden. Ze zijn onderdeel van een nog te bouwen
miniwoonwijk. Een echte wijk voor levende kleine
mensen. Voor mensen die niet altijd klein waren.
Mensen die ooit een leven leidden zoals jij en ik.
Totdat ze zich moesten melden om ‘verkleind’
te worden.

Maar wie wordt verkleind en wie niet? Daar was
de Dienst snel uit. Werklozen, onaangepasten,
school niet afgemaakt hebbenden, muf ruikenden;
allemaal worden ze opgeroepen en… verkleind.
Voor milieu en moederland. “Kleine mensen, grote
voordelen’’ is de leus. Maar hebben kleine mensen
ook kleine problemen? Kleine verlangens en kleine
gedachten? Reken daar maar niet op.

Het echtpaar Petit raakt betrokken bij het
geheime project van de Dienst die problemen
als overbevolking en milieuschade een halt moet
toeroepen. Kleine mensen eten immers minder en
verbruiken minder.

DE MAKERS
Loek Beumer is al even met pensioen, maar
theatereminentie Peter Dorst gaat onvermoeibaar
door. Samen met actrice Hymke de Vries duikt
hij in een spannende microwereld van beeld en
geluid. Beide acteurs leenden hun stem vaak uit,
voor animatiefilms bijvoorbeeld, als voice-over voor
televisieprogramma’s of voor een rondleiding in een
museum. In Maquette brengen ze met diezelfde
stemmen een wereld tot leven.

lager onderwijs 3de graad

DONDERDAG

24 JAN 18
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 200
THEATER/DANS
LAGER ONDERWIJS

LAIKA
De passant

3de graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
regie & concept Michai Geyzen
spel Ephraïm Cielen, Helder Seabra/
Javi Ojeda, Boris van Severen/Patrick
Vervueren & Robbert Vervloet
muziek Ephraïm Cielen
kostuums Vick Verachtert
decor Stef Stessel
dramaturgie Mieke Versyp
licht Pieter Smet
techniek Thomas Stevens & Rik Van
Gysegem
© Kathleen Michiels
laika.be

“Ik hou van de slaapkamer en van het bed, omdat ik
hier troost en vreugde en genot en rust vind. Als ik in
deze kamer ben, dan spreekt en weent mijn ziel.”
– Een Palestijnse jongen over ‘thuis’

De passant was de revelatie tijdens het
Krokusfestival (2017), waar de voorstelling ook
in première ging. Sindsdien tourt hij in binnen- en
buitenland.

Sommige mensen voelen zich overal thuis. Anderen
zijn er hun hele leven naar op zoek, zwervend van
hot naar her, vol verlangen naar een plek om te
blijven en eindelijk thuis te komen. Maar wat is dat
eigenlijk, thuis?

DE MAKERS
Laika is intussen al langer bekend bij ons: Opera
Buffa, Zigzagkind (Krokusfestival), NIPT, Cyrano,
Een dame in de kast, Cowboys huilen niet speelden
allemaal in CCHA.

De passant is visueel, dansant en energiek theater.
Een voorstelling als een partituur, bestaande
uit losse noten die zich gaandeweg op elkaar
afstemmen en aan het eind muziek worden.

Voor De passant praatte Michai Geyzen met
kinderen van allochtone origine die hier geboren
zijn, met jongeren die hier als vluchteling zijn
gestrand, met kinderen van gescheiden ouders die
laveren tussen hun huis ‘hier’ en hun huis ‘daar’.
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DINSDAG

19 FEB 19
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 250
THEATER/DANS/
PERFORMANCE

MAAS THEATER EN DANS
Bye Bye Baby

LAGER ONDERWIJS

3de graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
idee & spel Nastaran Razawi Khorasani
© Roosmarijn Knijnenburg
maastd.nl

Er komt een dag dat je afscheid neemt van je
grenzeloze fantasie en je kindertijd. Het is het
moment dat je imaginaire vriendje niet meer mee
mag naar verjaardagfeestjes. Dat je de knuffels van
het bed haalt en in een doos op zolder wegstopt.
Dat je de geheimtaal met je buurjongen vergeet.

Dat je je begint te schamen voor dagdromen waarin
je kunt vliegen en met de dieren kunt praten.
Maar lukt het om in één keer je fantasie te doden?
Bye Bye Baby is een spektakel vol illusies die
ontmaskerd worden: van simpele goocheltrucs
tot grootse effecten met rook en glitters.
De speelvloer is bedekt met
een enorm springkussen.
Wat als je wilt springen, maar je
van jezelf moet blijven staan?
DE MAKERS
Theatermaker, acteur en performer
Nastaran Razawi Khorasani maakte
eerder voorstellingen bij Maas
theater en dans, het grootste
structureel gesubsidieerde
jeugdtheatergezelschap van
Nederland. Haar voorstellingen
zijn erg fysiek te noemen en leunen
aan bij de performance-kunst.
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lager onderwijs 3de graad

DONDERDAG

21 FEB 19
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 250
THEATER
LAGER ONDERWIJS

BEELDSMEDERIJ DE MAAN
Bestorm

3de graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
tekst & regie Joost Vandecasteele
van & met Dirk Van Dijck, Hanne
Timmermans & Paul Contryn
figuren Paul Contryn
artistiek advies Stef De Paepe
scenografie Stéphane Vloebergh,
Steven Brys & Joost Vandecasteele
techniek Dominique Defossez
© Diego Franssens
demaan.be

Er is een planeet met mensen, monsters en
mensmonsters. Een magische mysterieuze
plek waar de natuurwetten niet werken.
Maar dit is geen eiland ergens in een oceaan.
Deze plek is niet te bereiken met een vliegtuigcrash
of een ronddobberende boot. Om deze planeet
te vinden, moet je verder dan ooit iemand is
geraakt. En enkel als je het meest vreemde
aanvaardt, is er een kleine kans dat je deze
planeet ooit verlaat.
Bestorm is een werkelijke onwerkelijke trip
naar een plek tussen fantasie en fantasy.
De voorstelling ging vorig seizoen in première
tijdens het Krokusfestival in CCHA.

DE MAKERS
Beeldsmederij DE MAAN maakt visueel theater
voor een jong publiek. Hun voorstellingen bieden
rijke ervaringen: ze zijn gelaagd, gevarieerd en
avontuurlijk. Het gezelschap stond al vele keren
in Hasselt op de planken.
Auteur Joost Vandecasteele maakte de
jeugdvoorstellingen De wereld volgens lang,
dik en dom in hetpaleis en Sorry voor alles voor
BRONKS. Als romancier is hij één van de meest
innovatieve stemmen in de Vlaamse literatuur.
Opgelet: in deze voorstelling wordt gebruik
gemaakt van een stroboscoop.
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VRIJDAG

22 MRT 19
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 180
DANSTHEATER
LAGER ONDERWIJS

dOFt
Even geduld

3de graad
PRIJZEN

leerling: € 4
individueel: € 8
concept, dans & spel Piet Van Dycke
(fABULEUS) & Jonas Vermeulen
(collectief dOFt)
coaching Randi De Vlieghe
productie Tweetakt Utrecht
coproductie fABUEUS &
Artforum vzw
in het kader van VAART
© Anna van Kooij
doft.be

“Wat als ge niks wilt, en er niks van moeten is
Dan is er dus niks
Dus dan is het willen of niks
Geef mij dan maar moeten
Dan heb ik nooit niks en dus alles
Snapt ge?”
Een energieke, maar subtiele danstheatervoorstelling waarbij twee identieke performers zich
aan elkaar spiegelen (met zeven grote spiegels!) en
je ook nog eens naar jezelf laten kijken.

Op een strakke geluidsband bewegen de
performers synchroon. Als een eeneiige tweeling
halen ze acrobatische toeren uit. Maar geleidelijk
sluipt er een stoorfactor in de eenheid. Een ruis
die steeds meer binnensijpelt en alles op stelten
zet. Even geduld is een hilarische poging tot
het opvoeren van een opvoering, met verhitte
discussies over twijfelen en weten, en over alles
daartussen. Maar de toon is altijd speels, luchtig
en verrassend. Een absurde voorstelling vol met
‘oei, wat nu?’-momenten.
DE MAKERS
Collectief dOFt (uitgesproken ‘D of T’)
staat voor Dans en Theater. Piet Van
Dycke is danser en choreograaf.
Hij studeerde af als choreograaf aan
de Fontys Hogeschool voor de Kunsten
in Tilburg en won in 2015 De Beste
Belgische & Nederlandse danssolo
op het Tweetakt-festival in Utrecht.
Jonas Vermeulen is acteur en regisseur
en werkt zowel voor theater als televisie.
Beide jonge gedreven talenten kennen
we van o.a. fABULEUS en Ketnet.
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secundair
onderwijs
1ste graad
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DINSDAG

13 NOV 18
10.30 & 13.30 u
kleine theaterzaal
max. 200
MUZIEKTHEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

DIVIDU
Toen zij bijna van de aarde vielen

1ste graad
PRIJZEN

leerling: € 8
individueel: € 8
tekst Pim Cornelussen
van & met Renaud Ghilbert, Janis Van
Heesbeke, Mira Helmer & Salomé Mooij
vormgeving Lotte Stek
productie Dividu
coproductie P2 (Theater aan het
Vrijthof & CCHA Hasselt) & Ultima Thule
© Arber Sefa
dividu.org
productieplatform
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Een meisje heeft het gevoel dat ze nog nooit wat
heeft meegemaakt. Nog nooit een soort van ramp.
Ze besluit haar huis te verbranden en op weg te
gaan. Op naar de rampen! Op naar het einde
van de wereld. Onderweg trekt ze langs
onheilspellende plaatsen en ontmoet ze een
bonte verzameling aan personages. Maar hoe
herken je een ramp? En wanneer is haar tocht
ten einde? Toen zij bijna van de aarde vielen
is een beeldende muziektheatervoorstelling
die inspeelt op de gevoelswereld van jongeren.
DE MAKERS
Dividu is een jong gezelschap bestaande uit
Pim Cornelussen, Salomé Mooij en Lotte Stek.

Zij verbinden grote thema’s met bricolage,
speelsheid en poëzie. In 2016 werden ze
geselecteerd voor het Jonge Makers-traject
van Artforum.
Schrijver en dramaturg Pim Cornelussen en actrice
en theatermaakster Salomé Mooij studeerden
beiden wijsbegeerte aan de universiteit Gent.
Pim werkt als dramaturg voor Festival Cement
(Den Bosch, Nederland). Salomé studeerde verder
aan het RITCS in Brussel (theaterregie) en is
podiumdichteres. Vormgever, kostuumontwerper
en poppenmaker Lotte Stek werkt voor
verschillende theatergezelschappen in België
en Nederland.

secundair onderwijs 1ste graad

VRIJDAG

01 MRT 19
13.30 u
theaterzaal
max. 400
DANS
SECUNDAIR ONDERWIJS

CAS PUBLIC
Minuit et des possibles

1ste graad
PRIJZEN

leerling: € 8
individueel: € 8
choreografie Hélène Blackburn
dans Alexander Ellison, Claudia
Colonna, Cai Glover, Robert Guy,
Daphnée Laurendeau & Danny
Morissette
assistentie Tine Beyeler
repetitor Francine Liboiron
muziek Martin Tétreault
kostuums Michael Slack
scenografie & lichtontwerp Emilie
B-Beaulieu & Hélène Blackburn
video Les Enfants Lumière – Galton
Célestin & Camille Blackburn
coproductie l’Agora de la danse de
Montréal, Ville d’Alma SPECTACLES &
Teatro Cucinelli Solomeo
© Damian Siqueiros
caspoublic.org

In 2015 kwamen ze voor het eerst naar Hasselt
met het verbluffende Variations S. De voorstelling
speelde zowel voor scholen als in de avond.
Na afloop van de avondvoorstelling volgde
een minutenlange staande ovatie in de zaal
en opnieuw in het ’Theatercafé toen de dansers
binnenkwamen. “Nooit meegemaakt,” schreef
choreografe Hélène Blackburn ons achteraf,
“zo’n warm en mooi onthaal!”

de sprookjes van Perrault en Grimm én van de
opera’s van Rossini en Prokofiev.

In 2016 volgde dan de even knappe mix van
klassiek ballet en street art/hiphop dance
in Symphonie dramatique.

Hélène Blackburn duikt met zes excellente dansers
in een emblematische wereld die tot ons collectieve
geheugen hoort: die van de sprookjes, de magie,
de emoties. Maar net zo goed in een ongelijke
wereld waar onrechtvaardigheid en onderdrukking
de plak zwaaien. Blackburn laat de choreografie
pendelen tussen fragiel en ijzersterk, tussen intiem
en expressief om uiteindelijk de middernachtelijke
poëzie vol ongeremde mogelijkheden te laten
zegevieren.

Cas Public is absolute wereldtop en we zijn
verheugd dat ze de Belgische première van hun
allernieuwste productie, Minuit et des possibles,
bij ons voorstellen. Hier staat de magie van
Assepoester centraal zoals we ze kennen van

DE MAKERS
Cas Public werd opgericht in 1989, tourt in de
grootste zalen van de wereld en ontving een kast
vol prijzen, waaronder de bekende Bonnie Bird
Prize van het Laban Centre London.
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DINSDAG

26 MRT 19
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 250
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

DE TONEELMAKERIJ
Snowflake

1ste graad
PRIJZEN

leerling: € 8
individueel: € 8
tekst Daniël van Klaveren
regie Paul Knieriem
dramaturgie Paulien Geerlings
spel Stefanie van Leersum, Daniel van
Klaveren, Yamill Jones & Denise Aznam
© Jan Hoek
toneelmakerij.nl

If you’re not online, you’re nowhere.
Een voorstelling met vijf jonge acteurs,
500 stemmen en 50.000 comments
Snowflake, ga van mijn timeline!
Shut up, snowflake.
Ga huilen in je safe space, snowflake.
Ezra wil zo snel mogelijk rijk worden van bitcoins
(legaal of illegaal). Mara experimenteert met seks
(met avatars en webcams). Sofie wil niet speciaal
zijn (hoe hard haar moeder ook roept dat ze een

‘nieuwetijdskind’ is). Ab moet voor zijn vrienden
bewijzen dat hij een ‘echte man’ is (hoe dan?).
Fay is bang voor de Derde Wereldoorlog (die
allang is begonnen). En Jakob weet zeker dat
hij de nieuwe Edward Snowden wordt.
Ze dwarrelen als sneeuwvlokjes door de digitale
wereld. Ze kennen elkaar niet. Nog niet.
Ze zijn alleen. Kwetsbaar voor comments, ranking,
shaming. Maar zodra ze elkaar ontmoeten zullen
de zes een sneeuwstorm veroorzaken die zijn
weerga niet kent.
‘Snowflake’ was de belediging van het jaar
2016 in Amerika. ‘Generation Snowflake’
wordt verweten niet tegen de minste hitte
te kunnen. Dan smelten ze al. Paul Knieriem
en Daniël van Klaveren onderzoeken of dat
waar is en maken er een mozaïekvertelling
over. Een multimediatheaterstuk met
een mix van Netflix-serie Black Mirror en
Shakespeares Midzomernachtsdroom.
DE MAKERS
Het Amsterdamse toneelgezelschap
De Toneelmakerij houdt van taal, van
krachtige beelden en muziek en maakt
jeugdvoorstellingen voor verschillende
leeftijden. Als geen ander weet het in
te spelen op de leefwereld van haar
doelgroep.
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26 APR 19
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 250

MUZIEKTHEATER/
BEELDEND THEATER

THEATER FROEFROE & I SOLISTI
Gitte

SECUNDAIR ONDERWIJS

1ste graad
PRIJZEN

leerling: € 8
individueel: € 8
tekst Mieke Laureys & Marc Maillard,
naar het boek Galgenmeid van Pat Van
Beirs en Jean Claude Van Rijckeghem
regie Marc Maillard
spel & poppenspel Julie Delrue, Dries
De Win, Mieke Laureys, Filip Peeters &
Annelore Stubbe
muziek I SOLISTI met Kasper Baele
(hobo), Nele Delafonteyne (klarinet),
Tomonori Takeda (klarinet), Francis
Pollet (fagot) met Arne Leurentop
(electronica)
videocreatie Stijn Grupping
videorealisatie Tim Oelbrandt
techniek licht & klank Tim Oelbrandt &
Jonas De Wulf
poppen Patrick Maillard, Marc Maillard,
Ina Peeters & Astrid Michaelis
kostuums Astrid Michaelis
decor Bruno Smeyers, Klaartje
Vermeulen, Janneke Hertoghs e.a.
froefroe.be & isolisti.be

Een meisje wordt een vrouw tussen twee werelden
in of hoe het is om nergens bij te horen.
In 1572 wordt Gitte door haar moeder achtergelaten
bij het weeshuis. Ze is op dat moment vijf jaar.
Haar vader kent ze niet, het enige wat ze van hem
heeft, is een halsketting met een Spaans zegel aan.
Wanneer ze later betrapt wordt op diefstal, probeert
ze te vluchten door over de bevroren rivier te
rennen maar ze zakt door het ijs en verdrinkt...
Bijna. Ze wordt gered maar vliegt de gevangenis in.
De rechter beslist haar niet tot de brandstapel
te veroordelen maar doet haar een voorstel.
Die vader van haar is de Capitano van de
oorlogsvloot van de Spaanse legers. Gitte
kan kiezen: branden of spion worden voor de
protestantse Nederlanden. Ze kiest het tweede.
Eens in Spanje overtuigt ze haar vader dat ze wel
degelijk zijn dochter is. Hij gelooft haar, hij herkent
zijn geliefde, de moeder van Gitte, in het meisje.

Dan ontmoet ze een beroemd matador,
een stierenvechter en vriend des huizes,
Don Domingo. Ze worden smoorverliefd op
mekaar, vooral Gitte. Don Domingo is verliefd
op het geld en het aanzien van haar familie. Gitte
vergeet haar opdracht en geniet van het leven in
Spanje. Ze krijgt een Spaanse naam, mooie kleren,
zon, familie, eten, een lief. Er komt een trouwfeest.
Tijdens de eerste huwelijksnacht loopt alles fout.
Het brandmerk op haar schouder verraadt haar.
Gitte wordt ontmaskerd als dief en spionne en
wordt vermoord door haar eigen man.
En dan vliegt er een kraai over…
DE MAKERS
Theater Froefroe kennen we al langer, maar
deze productie maken ze niet alleen. Ze gaan een
verbond aan met het Antwerpse muziekensemble
I Solisti. Bovendien keren ze na de tekstuele
voorstelling Helena (Krokusfestival 2017) terug
naar een meer conceptueel figurentheater.
Beeldend theater voor tieners met
een sterk verhaal als uitgangspunt
vol heerlijke visuele en muzikale
momenten.
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05, 06, 07,
12, 13, 14,
19, 20 & 21 NOV 18
twee voorstellingen per dag:
in de voormiddag na de pauze
en in de namiddag na de
middagpauze. Op woensdag
enkel in de voormiddag.
op school
max. 50
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

4de, 5de & 6de jaar
PRIJZEN

leerling: € 8
individueel: € 8
spel Jaouad Alloul
muziek Vida Razavi
coach Nyira Hens

BEHUMAN/JAOUAD ALLOUL
Zeemeermin
Theatermaker Jaouad Alloul vertelt in een
monoloog over hoe hij als opgroeiende jongere
vaak met onbeantwoorde vragen bleef zitten.
Over hoe hij als jonge moslim het gevoel had geen
kritische vragen te mogen stellen. Over hoe hij als
opgroeiende homojongen dacht zichzelf niet te
mogen zijn.
Zeemeermin is een beklijvende monoloog over
zelfaanvaarding, familie, liefde, rechtvaardigheid
en vergiffenis met livemuziek van Vida Razavi. De
voorstelling deed inmiddels al vele, en vooral zeer
diverse, secundaire scholen aan, maakte er ruimte
voor dialoog en oogstte heel wat positieve reacties.
“De enige fout is de fout waar we niets van leren.”
- John Powell

Zeemeermin wordt in de klas gespeeld, of een
polyvalente ruimte op school. Na de voorstelling
volgt een nagesprek. Voor het geheel trek je
twee lesuren uit.
Deze voorstelling speelt tweemaal per dag op
eenzelfde school. Indien je je slechts voor
1 voorstelling wenst in te schrijven, dan kan
dat op een woensdag.
DE MAKERS
BeHuman wil echte verhalen met mensen
verbinden. Door middel van muziek, theater
en dans onderzoekt het gezelschap het thema
identiteit in al haar facetten. Het vieren van onze
menselijkheid staat daarbij centraal.
Jaouad Alloul maakte naambekendheid als
deelnemer van The Voice Vlaanderen en was
te zien in het programma Taboe met Filip
Geubels. Maar hij is bovenal een beloftevol
theatermaker. Komend seizoen wordt hij
ondersteund door HET LAB, het nieuwe
talentontwikkelingsplatform van CCHA.
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11 JAN 19
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 250
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

TRISTERO/BRONKS
Niks

2de graad
PRIJZEN

leerling: € 8
individueel: € 8
tekst gebaseerd op Niets van
Janne Teller
van & met Kristien De Proost &
Youri Dirkx
lichtontwerp Harry Cole
techniek Koen De Saegher
cocreatie & vormgeving Marie
Szersnovicz
cocreatie & fotografie Mirjam
Devriendt
© Mirjam Devriendt
tristero.be & bronks.be
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Het is woensdag 17 november 2049.
Youri en Kristien, twee oude klasgenoten, praten
voor het eerst over wat er ooit gebeurde. Toen.
Op maandag 3 september 2019. De dag waarop
het allemaal begon. De dag waarop Peter zei dat
alles zinloos is en het klaslokaal verliet. Zonder de
deur achter zich dicht te trekken. Die deur, die bleef
op een kier staan. Alsof ze stond te glimlachen.
Te grijnzen.
Peter stopt met school en gaat in een
pruimenboom zitten niksen. Zijn klasgenoten
proberen hem op andere gedachten te brengen
door stiekem ‘een berg van betekenis’ op te richten.
Die bestaat uit wat voor elk van hen het dierbaarst
is. En dat mogen ze in elkaars plaats bepalen.
Het begint onschuldig, maar de gevraagde offers
worden steeds extremer en wreder...

Tristero en BRONKS bewerkten het messcherpe
Niets (2000) van de Deense schrijfster Janne Teller
tot een zwart sprookje over de zin van het leven,
voor iedereen die er (nog) op zoek naar is.
DE MAKERS
Tristero en jeugdtheater BRONKS zijn beide
gevestigd in Brussel. Theatergezelschap Tristero
komt nagenoeg ieder seizoen naar CCHA met een
avondvoorstelling en heeft een neus voor minder
bekende maar interessante teksten. Jeugdtheater
BRONKS staat voor teksttheater dat reflecteert
over de wereld om zich heen. Samen maken ze van
deze Niks een bijzonder relevante voorstelling voor
zowel jongeren als volwassenen.

14 FEB 19
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 200
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

HET KWARTIER & fABULEUS
Het puin van Eden

2de graad
PRIJZEN

leerling: € 8
individueel: € 8
spel Arend Pinoy & Wanda Eyckerman
tekst & regie Freek Mariën &
Carl von Winckelmann
decor & licht Timme Afschrift
muziek Ruben Nachtergaele
kostuums Nikè Moens
dramaturgie Peter Anthonissen &
Ruth Mariën
coproductie Het Kwartier & fABULEUS
met de steun van de Vlaamse
Gemeenschap, het Vlaams Fonds
voor de Letteren, de stad Leuven &
CC Mechelen
met dank aan ARSENAAL/LAZARUS
© Clara Hermans
fabuleus.be & hetkwartier.be

“Eén van de vele voordelen van de berg is dat je hier
veilig bent.”
Martha en Lukas komen dagelijks samen op een
heuvel, ‘hun heuvel’, om hun verbeelding de vrije
loop te laten. Aan hun vriendschap komt een einde
wanneer Lukas naar het middelbaar gaat en nieuwe
vrienden krijgt. In die nieuwe wereld is geen plaats
voor spelen. En dus ook niet voor Martha. Achttien
jaar later kijken ze elkaar ongewild weer in de ogen.
Er ontstaat een onhandige pingpong tussen nu en
het verleden.
Het puin van Eden is een herkenbaar teksttheater
voor tieners over opgroeien. Over hoe anderen
je veranderen. Over de grenzen van fantasie.
En de vervaldatum van vriendschap.

DE MAKERS
Het Kwartier is een ‘ensemblage’: geen vast
gezelschap maar een assemblage van mensen
met wie een langdurige band wordt opgebouwd.
Een sterke inhoudelijke basis, onderzoek, tekst
en dramaturgie staan centraal. Het Kwartier
maakt voorstellingen voor kinderen, jongeren
én volwassenen en vertrekt daarbij vanuit het
alledaagse en banale om een reflectieproces op
gang te trekken. De doelgroep wordt bepaald door
de inhoud, in plaats van omgekeerd.
Theater- en dansproductiehuis fABULEUS biedt
jong talent de nodige omkadering om zich als
speler, danser of maker te ontwikkelen. Het is één
van de drie Leuvense stadsgezelschappen en ook
huisgezelschap voor de Werking Jong Publiek bij
STUK kunstencentrum. fABULEUS won de Ultima
voor de podiumkunsten 2016, de cultuurprijs van
de Vlaamse Gemeenschap.
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01 MRT 19
13.30 u
theaterzaal
max. 400
DANS
SECUNDAIR ONDERWIJS

CAS PUBLIC
Minuit et des possibles

2de graad
PRIJZEN

leerling: € 8
individueel: € 8
choreografie Hélène Blackburn
dans Alexander Ellison, Claudia
Colonna, Cai Glover, Robert Guy,
Daphnée Laurendeau & Danny
Morissette
assistentie Tine Beyeler
repetitor Francine Liboiron
muziek Martin Tétreault
kostuums Michael Slack
scenografie & lichtontwerp Emilie
B-Beaulieu & Hélène Blackburn
video Les Enfants Lumière –
Galton Célestin & Camille Blackburn
coproductie l’Agora de la danse de
Montréal, Ville d’Alma SPECTACLES &
Teatro Cucinelli Solomeo
© Damian Siqueiros
caspoublic.org
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In 2015 kwamen ze voor het eerst naar
Hasselt met het verbluffende Variations S.
De voorstelling speelde zowel voor scholen als
in de avond. Na afloop van de avondvoorstelling
volgde een minutenlange staande ovatie
in de zaal en opnieuw in het ’Theatercafé toen
de dansers binnenkwamen. “Nooit meegemaakt,”
schreef choreografe Hélène Blackburn ons
achteraf, “zo’n warm en mooi onthaal!”

van de sprookjes van Perrault en Grimm én van
de opera’s van Rossini en Prokofiev.

In 2016 volgde dan de even knappe mix van
klassiek ballet en street art/hiphop dance
in Symphonie dramatique.

Hélène Blackburn duikt met zes excellente dansers
in een emblematische wereld die tot ons collectieve
geheugen hoort: die van de sprookjes, de magie,
de emoties. Maar net zo goed in een ongelijke
wereld waar onrechtvaardigheid en onderdrukking
de plak zwaaien. Blackburn laat de choreografie
pendelen tussen fragiel en ijzersterk, tussen intiem
en expressief om uiteindelijk de middernachtelijke
poëzie vol ongeremde mogelijkheden te laten
zegevieren.

Cas Public is absolute wereldtop en we zijn
verheugd dat ze de Belgische première van
hun allernieuwste productie, Minuit et des
possibles, bij ons voorstellen. Hier staat de magie
van Assepoester centraal zoals we ze kennen

DE MAKERS
Cas Public werd opgericht in 1989, tourt in de grootste
zalen van de wereld en ontving een kast vol prijzen,
waaronder de bekende Bonnie Bird Prize van
het Laban Centre London.

29 APR 19
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 250
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

DE MANNSCHAFT
LIV

2de graad
PRIJZEN

leerling: € 8
individueel: € 8
concept, tekst & regie Michai Geyzen
& Stijn Van de Wiel
spel Verona Verbakel/Silke Thorrez,
Ine Bettens & Bert Dobbelaere
stem Dominic Depreeuw
scenografie/kostuum Laura Wallrafen
lichtontwerp Thomas Stevens
communicatie Dirk Van Der Velden
coproductie HETGEVOLG,
Arenbergschouwburg, ViaZuid &
C-Mine cultuurcentrum
© Charlotte Wouters
demannschaft.be

Verona, 24 jaar, speelt Liv, 15 jaar. Liv zit in
het derde middelbaar, heeft ros haar en sproeten,
heeft nog nooit gekust, heeft nog nooit seks gehad,
heeft kanker en nog een half jaar te leven.
Bert, 30 jaar, speelt Bart Pieter Pierre Jean-Pierre
Piet Patrick Patrick Junior (Bart voor de vrienden),
20 jaar. Bart is twee keer blijven zitten, heeft al veel
gekust, heeft al drie keer seks gehad en is verliefd
op Ruby.
Ine, 28 jaar, speelt Ruby, 19 jaar. Ruby is de zus van
Liv en weet niet of ze verliefd is op Bart, weet niet of
ze überhaubt met Bart wil kussen.

LIV is het verhaal van drie zoekende pubers.
Hun wereld wordt helemaal op zijn kop gezet door
de ziekte van Liv, maar gek genoeg zorgt dit voor
een enorme boost in het leven en helpt het hen
te vinden wie ze zijn.
LIV is een verhaal over Guns ‘N Roses,
over New Yorkers van den Aldi, over scheuren
in je broek, over luchtgitaar en lipsync, over die
van wiskunde, over gênante ouders, over angst
en verdriet, maar vooral over leven, kei hard leven,
tegen 120 km/uur, dat de stukken er vanaf vliegen.
Kortom, een wervelende, grappige, met momenten
ook gevoelige voorstelling over opgroeien in een
grote wereld, het zoeken van je weg en het vinden
van je bestemming.
DE MAKERS
De Mannschaft is de gemeenschappelijke,
creatieve deler van Stijn Van de Wiel en Michai
Geyzen. Deze Kempenzonen graven naar de
absurditeit van onze alledaagse maatschappij,
naar dat waar wij te vaak aan voorbijlopen,
naar dat waar wij ons geen vragen meer bij stellen,
naar dat wat schuurt en wringt en steekt, maar wat
we niet willen zien. Zij doen dat op een tekstuele,
toegankelijke en heldere manier. Zo helder dat er
geen ontkomen aan is.
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02 MEI 19
13.30 u
kleine theaterzaal
max. 250
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

HET KWARTIER
The Wetsuitman

2de graad
PRIJZEN

leerling: € 8
individueel: € 8
spel Yinka Kuitenbrouwer, Robbert
Vervloet & Maxime Waladi
tekst & regie Freek Mariën
decor & licht Timme Afschrift
muziek Jan-Sebastiaan De Geyter
kostuums Lotte Boonstra
dramaturgie Ruth Mariën
coproductie Villanella
© Nina Vandeweghe
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In 2014 vindt een man een duikerspak tussen
de rotsen in Noorwegen. Er steken botten uit
de zwemvliezen. De politie komt erbij, afdeling
vermiste personen. Niemand kan uitvissen wie het
lijk is. Tot de politie telefoon krijgt van collega’s uit
Nederland. Ook zij vonden een skelet in een wetsuit.
Dit waargebeurde verhaal vormt het startpunt
voor The Wetsuitman, een spannende voorstelling
die start als een detective, maar ergens heel
anders uitmondt. Schrijver/regisseur Freek Mariën
speelt met de grenzen van genres… en met
jouw verwachtingen, veronderstellingen en
vooroordelen. Samen met een stevige cast

van veelzijdige spelers-makers daagt hij je uit zelf
te oordelen. Tot alle touwtjes aan elkaar geknoopt
kunnen worden.
DE MAKERS
Freek Mariën is schrijver en theatermaker.
Hij studeerde in 2012 met grote onderscheiding
af als Master in het Drama aan KASK Gent.
Van 2009 tot 2015 leidde hij samen met Sarah
Van Overwaelle het jeugdtheatergezelschap
De Nietjesfabriek. Momenteel maakt hij met
Het Kwartier jeugd- en volwassenenvoorstellingen
met focus op een straffe tekst, een stevige
inhoudelijke basis en een niet-evidente vorm
of thematiek. Hiernaast is hij gastdocent ‘Schrijven’
aan LUCA Drama. Freek won de
internationale Kaas & Kappesprijs
2012, de Prijs voor de Letterkunde
Oost-Vlaanderen 2014 en de Taalunie
Toneelschrijfprijs 2015. Ook zijn vorige
theatertekst, De schaar van de tsaar,
werd genomineerd voor de Taalunie
Toneelschrijfprijs 2017.

kleuters

secundair
onderwijs
3de graad
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MAANDAG

15 OKT 18

13.30 u
podium op podium theaterzaal
max. 90
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

MAELSTROM
Solidariteit

3de graad
PRIJZEN

leerling: € 8
individueel: € 8
concept, spel & tekst Jorre
Vandenbussche & Thomas Janssens,
i.s.m. het publiek
compositie & geluid Ruben
Nachtergaele
beeldregie & licht Nele Fack
zang Steffie Van Cauter
scenografie & licht Mikaël Wellens
productie Sam Loncke
© Maelstrom
maelstrom.be
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En als iemand je zou vragen: “Wat is solidariteit
vandaag?”, wat zou je dan antwoorden?
Heeft het woord vandaag nog betekenis?
Waar zie jij vandaag echte solidariteit?
Moeten we het weggooien?
Vervangen door een ander begrip?
Anders invullen?
Dat is de zoektocht die theatergezelschap
Maelstrom onderneemt voor hun derde
voorstelling. Vorig seizoen trok het duo naar
Hasselt met de vraag aan al wie zin had om
een brief te schrijven naar zijn/haar (al dan niet
fictieve) kind. Onder meer de leerlingen van drie
verschillende secundaire scholen en de studenten
en docenten van UCLL penden hun brieven neer.
Het resultaat, Brief aan mijn kind, een voorstelling
in intieme setting op bankjes op het podium van de
theaterzaal.

Nu rekent Maelstrom opnieuw op jouw input.
Het gezelschap lanceert de oproep om jouw
antwoord op de vraag: “Wat betekent solidariteit
voor jou persoonlijk?” te posten op maelstrom.be.
Let wel: er is bij dit voortraject geen begeleiding
door het gezelschap.
DE MAKERS
Maelstrom is het gezelschap van theatermakers
Jorre Vandenbussche en Thomas Janssens.
Of noem hen gerust een soort denktank met
artistieke output. Lang voor de voorstelling begint,
stellen ze hun publiek een thema voor. Met de
antwoorden gaan zij aan de slag en maken een
voorstelling. Ze trachten zich te verbinden met de
positieve krachten in de samenleving, en actief op
zoek te gaan naar samenwerkingen die hun werk
verdiepen en verrijken.

05, 06, 07,
12, 13, 14,
19, 20 & 21 NOV 18
twee voorstellingen per dag:
in de voormiddag na de pauze
en in de namiddag na de
middagpauze. Op woensdag
enkel in de voormiddag.
op school
max. 50
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

4de, 5de & 6de jaar
PRIJZEN

leerling: € 8
individueel: € 8
spel Jaouad Alloul
muziek Vida Razavi
coach Nyira Hens

BEHUMAN/JAOUAD ALLOUL
Zeemeermin
Theatermaker Jaouad Alloul vertelt in een
monoloog over hoe hij als opgroeiende jongere
vaak met onbeantwoorde vragen bleef zitten.
Over hoe hij als jonge moslim het gevoel had geen
kritische vragen te mogen stellen. Over hoe hij als
opgroeiende homojongen dacht zichzelf niet te
mogen zijn.
Jaouad Alloul brengt samen met muzikante
Vida Razavi deze beklijvende monoloog over
zelfaanvaarding, familie, liefde, rechtvaardigheid
en vergiffenis. Zeemeermin deed inmiddels al vele,
en vooral zeer diverse, secundaire scholen aan,
maakte er ruimte voor dialoog en oogstte heel
wat positieve reacties.
“De enige fout is de fout waar we niets van leren.”
- John Powell

Zeemeermin wordt in de klas gespeeld, of een
polyvalente ruimte op school. Na de voorstelling
volgt een nagesprek. Voor het geheel trek je
twee lesuren uit.
Deze voorstelling speelt tweemaal per dag op
eenzelfde school. Indien je je slechts voor
1 voorstelling wenst in te schrijven, dan kan
dat op een woensdag.
DE MAKERS
BeHuman wil echte verhalen met mensen
verbinden. Door middel van muziek, theater
en dans onderzoekt het gezelschap het thema
identiteit in al haar facetten. Het vieren van onze
menselijkheid staat daarbij centraal.
Jaouad Alloul maakte naambekendheid als
deelnemer van The Voice Vlaanderen en was
te zien in het programma Taboe met Filip
Geubels. Maar hij is bovenal een beloftevol
theatermaker. Komend seizoen wordt hij
ondersteund door HET LAB, het nieuwe
talentontwikkelingsplatform van CCHA.
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DINSDAG

04 DEC 18
10.30 u
kleine theaterzaal
max. 300
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

HOTEL MODERN
De grote oorlog

3de graad
PRIJZEN

leerling: € 8
individueel: € 8
voorstellingsconcept Herman Helle &
Arthur Sauer
scenario Pauline Kalker, Arlène
Hoornweg & Herman Helle
spelers Maartje van den Brink, Menno
Vroon, Laura Mentink, Arlène Hoornweg,
Herman Helle & Pauline Kalker (in
wisselende samenstelling)
beeld Herman Helle
geluidsconcept & live
Gerauschmacher Arthur Sauer
regie Pauline Kalker
brieven & teksten soldaat Prospert
Eyssautier, Max Beckmann, Erich Maria
Remarque e.a.
techniek Joris van Oosterhout
met dank aan André Dekker &
de Rotterdamse Schouwburg
© Patrick Hertzog
hotelmodern.nl
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De grote oorlog gaat uit van een miniatuurfilmset.
Het publiek ziet hoe de landschappen van het
westelijke front worden nagebouwd met zaagsel,
potgrond, roestige spijkers en peterselie.
Het regent uit een plantenspuit, het bombardeert
uit een gasbrander. Een vriendelijk landschap
verandert geleidelijk in een giftige wond van
modder. De beelden worden gefilmd en direct
levensgroot geprojecteerd.
Daarbij horen we getuigenissen en authentieke
brieven als een monologue intérieur van een
loopgraaf vol soldaten. Arthur Sauer voorziet
de beelden van een live soundtrack. Met behulp
van contactmicrofoons, vervorming en versterking
klinkt een klopje op de tafel als een granaatinslag,
het afstrijken van een lucifer als ontsnappend
mosterdgas.

De grote oorlog werd over de hele wereld gespeeld,
won diverse prijzen en werd verfilmd door Arte.
Een betere manier om oprecht stil te staan bij
Wereldoorlog I is nauwelijks denkbaar.
DE MAKERS
Het Nederlandse theatercollectief Hotel Modern
maakt beelden theater. In februari 2019 speelden zij
Kamp in onze parketzaal: een maquettevoorstelling
over de concentratiekampen die tweemaal
afgesloten werd met een staande ovatie. In februari
2013 liet het gezelschap opnieuw een diepe indruk
na met De grote oorlog. De voorstelling tourt nu
opnieuw en dat willen wij niet missen.

secundair onderwijs 3de graad
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01 MRT 19
13.30 u
theaterzaal
max. 400
DANS
SECUNDAIR ONDERWIJS

CAS PUBLIC
Minuit et des possibles

3de graad
PRIJZEN

leerling: € 8
individueel: € 8
choreografie Hélène Blackburn
dans Alexander Ellison, Claudia
Colonna, Cai Glover, Robert Guy,
Daphnée Laurendeau & Danny
Morissette
assistentie Tine Beyeler
repetitor Francine Liboiron
muziek Martin Tétreault
kostuums Michael Slack
scenografie & lichtontwerp Emilie
B-Beaulieu & Hélène Blackburn
video Les Enfants Lumière –
Galton Célestin & Camille Blackburn
coproductie l’Agora de la danse de
Montréal, Ville d’Alma SPECTACLES &
Teatro Cucinelli Solomeo
© Damian Siqueiros
caspoublic.org

In 2015 kwamen ze voor het eerst naar Hasselt
met het verbluffende Variations S. De voorstelling
speelde zowel voor scholen als in de avond.
Na afloop van de avondvoorstelling volgde
een minutenlange staande ovatie in de zaal
en opnieuw in het ’Theatercafé toen de dansers
binnenkwamen. “Nooit meegemaakt,” schreef
choreografe Hélène Blackburn ons achteraf,
“zo’n warm en mooi onthaal!”

de sprookjes van Perrault en Grimm én van de
opera’s van Rossini en Prokofiev.

In 2016 volgde dan de even knappe mix van
klassiek ballet en street art/hiphop dance
in Symphonie dramatique.

Hélène Blackburn duikt met zes excellente dansers
in een emblematische wereld die tot ons collectieve
geheugen hoort: die van de sprookjes, de magie,
de emoties. Maar net zo goed in een ongelijke
wereld waar onrechtvaardigheid en onderdrukking
de plak zwaaien. Blackburn laat de choreografie
pendelen tussen fragiel en ijzersterk, tussen intiem
en expressief om uiteindelijk de middernachtelijke
poëzie vol ongeremde mogelijkheden te laten
zegevieren.

Cas Public is absolute wereldtop en we zijn
verheugd dat ze de Belgische première van hun
allernieuwste productie, Minuit et des possibles,
bij ons voorstellen. Hier staat de magie van
Assepoester centraal zoals we ze kennen van

DE MAKERS
Cas Public werd opgericht in 1989, tourt in de
grootste zalen van de wereld en ontving een kast vol
prijzen, waaronder de bekende Bonnie Bird Prize
van het Laban Centre London.
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AVOND

MET DE KLAS
NAAR EEN
AVONDVOORSTELLING
Ook voor het seizoen 2018-2019 selecteerden we een aantal avondvoorstellingen die geschikt
zijn voor een jong publiek. Maar je kan ook andere keuzes maken. Je kan altijd een mailtje sturen
naar dagvoorstellingen@ccha.be om meer info over een bepaalde productie te verkrijgen.
We streven naar een goede verhouding tussen het jonge publiek en de volwassen toeschouwers.
Precies daarom kan het gebeuren dat je vraag voor een bepaalde voorstelling niet haalbaar blijkt.
Dan nemen wij contact met je op en stellen een alternatief voor.

Grote schouwburg CCHA © Karin Borghouts
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secundair onderwijs 3de graad

MET DE KLAS NAAR EEN AVONDVOORSTELLING

WOENSDAG

19 SEP 18
20 u

DONDERDAG

20 SEP 18
20 u
theaterzaal

THEATER/DANS/FILM
SECUNDAIR ONDERWIJS

3de graad
PRIJZEN

leerling: € 15
van Michèle Anne De Mey, Jaco
Van Dormael, Gregory Grosjean,
Thomas Gunzig, Julien Lambert,
Sylvie Olivé & Nicolas Olivier
regie Jaco Van Dormael
scenario Thomas Gunzig &
Jaco Van Dormael
tekst Thomas Gunzig
choreografie Michèle Anne
De Mey & Gregory Grosjean
dans Frauke Marien & Denis
Robert, Michèle Anne De Mey &
Gregory Grosjean
lichtontwerp Nicolas Olivier
decors Sylvie Olivé
beeld Julien Lambert
geluidsontwerp Dominique
Warnier & Boris Cekevda
handelingen & vertolking Bruno
Olivier, Pierrot Garner, Gabriella
Iacono & Stefano Serra
voice-over Valentijn Dhaenens
muziek Georg Friedrich Händel,
Antonio Vivaldi, Arvo Pärt,
Michael Koenig Gottfried, John
Cage, Carlos Paredes, Pjotr Iljitsj
Tsjaikovski, György Ligeti, Henryk
Górecki & George Gershwin
coproductie Les Théâtres de la
Ville de Luxembourg
© Maarten Vanden Abeele
astragales.be

MICHÈLE ANNE DE MEY &
JACO VAN DORMAEL/ASTRAGALES
Kiss & cry
Choreografe Michèle Anne De Mey begon haar
carrière samen met Anne Teresa De Keersmaeker
en groeide uit tot één van de belangrijkste
choreografen in Franstalig België. Jaco Van
Dormael is de gelauwerde regisseur van films als
Toto le héros, Le huitième jour en Le tout nouveau
testament.
Met een ingenieuze mix van live dans, film en
theater creëren ze in Kiss & cry een betoverend
miniatuursprookje. Vingers dartelen door een
wonderlijk miniatuurdecor, camera’s zweven en

dansen mee, een stem vertelt. Melancholie, humor
en poëzie zetten de toon in dit magische verhaal
over herinneringen en verloren liefdes.
Kiss & cry ontving in 2011 de Prix de la critique
voor beste dansvoorstelling, speelde intussen
ruim 300 voorstellingen in 9 verschillende talen
in meer dan 20 landen voor meer dan 180.000
bezoekers én werd geplagieerd door Chanel in een
reclamefilmpje voor nagellak. Een wereldhit kortom,
nu ook (eindelijk) in CCHA!
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MET DE KLAS NAAR EEN AVONDVOORSTELLING

DINSDAG

02 OKT 18
19.30 u
theaterzaal
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

3de graad

TONEELGROEP MAASTRICHT
King Lear

PRIJZEN

leerling: € 11
tekst Jibbe Willems naar William
Shakespeare
regie Servé Hermans
spel Dirk Roofthooft, Huub Stapel,
Wilfried de Jong, Porgy Franssen,
Sylvia Poorta, Hans Trentelman,
Dries Vanhegen, Mieneke Bakker,
Louis van Beek, Hans van Leipsig &
Caro Derkx
piano Elisabeth De Loore
coproductie Theater aan het Vrijthof &
Senf Theaterpartners
© Stephan Vanfleteren
toneelgroepmaastricht.nl
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Toneelgroep Maastricht brengt na Othello (2016)
een andere klepper uit Shakespeares œuvre:
King Lear. Geen muzikaal spektakel deze keer maar
een focus op die rijke taal die Shakespeares werk
kenmerkt. Tekstvertaler Jibbe Willems is dan ook
de geschikte persoon omdat dat goed te doen:
“Jibbe Willems schaart zich in één klap onder
de grote Shakespeare-vertalers.

Artistiek leider Servé Hermans viert met King Lear
zijn voorliefde bot voor beeldende ensceneringen
met veel acteurstalent: o.a. Dirk Roofthooft,
Huub Stapel en Porgy Franssen.

Scherp, geestig, verbluffend snel schakelend tussen
rauw en poëtisch,” aldus de Nederlandse krant
Trouw.

Deze voorstelling start uitzonderlijk om 19.30 u
en duurt 3,5 uur.

En natuurlijk: King Lear blijft King Lear, een klassieker
vol van gekonkel en verraad, onrecht en bederf
en van doortrapte intriges.

secundair onderwijs 3de graad

MET DE KLAS NAAR EEN AVONDVOORSTELLING

DONDERDAG

15 NOV 18

20 u - inleiding 19.15 u
theaterzaal
HEDENDAAGSE DANS
SECUNDAIR ONDERWIJS

COMPANY WAYNE MCGREGOR
Autobiography

3de graad
PRIJZEN

leerling: € 14
concept & regie Wayne McGregor
choreografie Wayne McGregor &
de dansers
dans Rebecca Bassett-Graham,
Jordan James Bridge, Travis
Clausen-Knight, Louis McMiller,
Daniela Neugebauer, Jacob
O’Connell, James Pett, Fukiko
Takase, Po-Lin Tung & Jessica
Wright
originele muziek Jlin
additionele muziek Hildur
Gudnadóttir, Zelienople, Arcangelo
Corelli, Carsten Nicolai & Ryuichi
Sakamoto & Max Richter
decorontwerp & projectie Ben
Cullen Williams
lichtontwerp Lucy Carter
kostuums Aitor Throup
dramaturgie Uzma Hameed
coproductie Sadler’s Wells
London, Les Théâtres de la Ville
de Luxembourg, Edinburgh
International Festival, Festspielhaus
St Pölten, Carolina Performing Arts
at The University of North Carolina
at Chapel Hill & Movimentos
Festwochen der Autostadt Wolfsberg
inleiding Gloria Carlier
© Ben Cullen Williams & Andrej
Uspenski
waynemcgregor.com

Wayne McGregor staat bekend om zijn
baanbrekende dwarsverbanden tussen dans,
muziek, visuele kunst, technologie en wetenschap.
Zijn werk wordt gekenmerkt door een rauwe
emotionaliteit en viscerale kracht, gebracht
door klassiek getrainde hyperkinetische dansers,
in combinatie met uitzonderlijke visuele en
auditieve impulsen.

McGregor ontving vier maal de Critic’s Circle
National Dance Award, twee Oliver Awards en
één Prix Benois de la Danse. Maar zijn carrière
brengt hem ook tot buiten de dans met videoclips
(Radiohead, Atoms For Peace…) en film.
Na Far (CCHA, 2012) en Atomos (CCHA, 2014)
komt Company Wayne McGregor nu voor de derde
keer naar CCHA met Autobiography.
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MET DE KLAS NAAR EEN AVONDVOORSTELLING

VRIJDAG

16 NOV 18

20 u - inleiding 19.15 u
theaterzaal
KLASSIEKE MUZIEK

symfonisch
Quintessence
SECUNDAIR ONDERWIJS

3de graad
PRIJZEN

leerling: € 12
dirigent Hugh Wolff
piano Nelson Freire
inleiding Stijn Paredis
© Marcela Poch
nationalorchestra.be

BELGIAN NATIONAL ORCHESTRA O.L.V. HUGH WOLFF
NELSON FREIRE PIANO
Schandalig - Beethovens 5de pianoconcerto
THOMAS ADÈS
Dances from powder her face
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Pianoconcerto nr. 5 in Es-Dur, opus 73, Emperor
IGOR STRAVINSKY
Le sacre du printemps, opus w 21
O schande! De cultuur- en muziekwereld telt wel
meerdere creatievelingen wiens werk bij de eerste
uitvoering veel onbegrip en zelfs schandalen
veroorzaakte.
Thomas Adès entte zijn Dances from Powder Her
Face (1995) op het leven van Duchess of Argyll.
Hierin ontmoet Britse tongue-in-cheek humor het
turbulente ritme van tango en jazz om de ironie
van het menselijk lot te weerspiegelen: we kunnen
niet te veel ‘bloot geven’, maar het levensverhaal
van de hertogin lijkt verdacht veel op wat we nog
wel eens gezien hebben in de entourage van een
Amerikaanse president.
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Ook Beethovens laatste pianoconcerto – ook
wel keizersconcerto genoemd - kon niet op een
warm onthaal rekenen tijdens de première in
Wenen. Het was muziek die zijn tijd ver vooruit
was. De aristocratische dames konden het niet
echt waarderen op hun liefdadigheidsmiddag.
Vandaag is het gelukkig anders, meer nog: het is
een uitzonderlijke gelegenheid om de Braziliaanse,
internationaal hoog geprezen pianist Nelson Freire
op de planken in Hasselt uit te nodigen.
Het laatste schandalig werk op dit sublieme
programma is het ballet Le Sacre du Printemps
(1913). Deze ode aan de lente en aan het ritme
gaat eigenlijk over de zelfopoffering van een jonge
maagd. Het veroorzaakte bij zijn première zo’n
schandaal dat de verontwaardigde bourgeoisie en
de avant-garde verhit met elkaar in debat gingen.

secundair onderwijs 3de graad

MET DE KLAS NAAR EEN AVONDVOORSTELLING

VRIJDAG

23 NOV 18
20 u
theaterzaal
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

3de graad

LAIKA & THEATER FROEFROE
De meester en Margarita

PRIJZEN

leerling: € 8
tekst Jo Roets & Greet Vissers naar
Michail Boelgakov
regie Marc Maillard & Jo Roets
spel Benny Ceuppens, Lien De Graeve,
Dries De Win, Gert Jochems, Adina
Mc Pherson, Filip Peeters & Annelore
Stubbe
muziek Bert Bernaerts
dramaturgie Mieke Versyp
© Theater Froefroe & Laika
laika.be &
froefroe.be

De stad wordt onveilig gemaakt door de duivelse
professor Woland en zijn vrolijke trawanten.
Ze zetten het gecorrumpeerde artistieke wereldje
op zijn kop en jagen alle bewoners de stuipen op
het lijf. Maar dan is er Margarita. Zij is niet bang voor
hem. Integendeel, met zijn hulp gaat ze op zoek
naar haar verdwenen geliefde, de Meester, een
miskend auteur van een ‘opruiend’ manuscript…
De meester en Margarita is gebaseerd op
de gelijknamige cultroman van de Russische
schrijver Boelgakov. Meerdere verhaallijnen
verbinden zich op ingenieuze wijze met elkaar.
De karakters van de Meester, zijn geliefde Margarita
én van Woland, maar ook de fictieve figuren uit

De meester en Margarita zijn weergaloos getekend
en zitten boordevol verwijzingen naar andere
meesterwerken als Faust en de Bijbel.
Laika en Theater FroeFroe vormen een gedroomd
combo dat in het verleden al heerlijk succesvol
is gebleken (Pentamarone, CCHA, 2015). Zij
maken van het verhaal een sprookje dat zich
afspeelt in een stad die ten prooi is gevallen aan
een oncontroleerbare chaos. En dat sprookje gaat,
hoe kan het ook anders, over de liefde – over de
moed om lief te hebben in een wereld beheerst
door laf opportunisme. Een uitstekende spelerscast
en de magie van het figurentheater maken deze
klassieker tot een actueel pareltje.
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MET DE KLAS NAAR EEN AVONDVOORSTELLING

DINSDAG

27 NOV 18

20 u — inleiding 19.15 u
theaterzaal
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

3de graad

hetpaleis & LIES PAUWELS/SONTAG
Truth or Dare, Britney or Goofy, Nacht und Nebel,
Jesus Christ or Superstar

PRIJZEN

leerling: € 9
concept & regie Lies Pauwels
spel 7 jongeren, Rémy Jacobs,
Kim Peers, Anne-Laure Vandeputte &
Delfine Bafort
begeleiding jongeren Machteld
De Roover
dramaturgie Tom Rummens
vormgeving Chloe Lamford
kostuums Johanna Trudzinski
choreografie Lisi Estaras
coproductie Unicorn Theatre
London, Festival Tweetakt Utrecht,
Het Nationale Theater Den Haag
inleiding hetpaleis
© Diego Franssens
hetpaleis.be &
sontag.be
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In 2015 maakte Lies Pauwels de succesvoorstelling
Het Hamiltoncomplex in hetpaleis, met dertien
jonge meisjes en één bodybuilder. Zeldzaam
boodschaploos theater, dat is in plaats van
toont. De voorstelling werd geselecteerd voor
het TheaterFestival 2016 en werd door de
jury omschreven als “een emotioneel geladen
meesterwerk, dat zijn toch al intrigerende
uitgangspunt ruimschoots overstijgt.”
Met Truth or Dare gaat Lies Pauwels opnieuw de
uitdaging aan om thema’s waar we als mens en als
wereld mee worstelen, op een krachtige manier in
het theater binnen te brengen. Op het podium staan
zeven jongeren met een psychische kwetsbaarheid,
drie fashionmodellen en een priester. Een voorstelling

waarin Pauwels haar zoektocht naar emotionele
intelligentie en authenticiteit verderzet. In haar
wereld is niets vanzelfsprekend, en toch is alles
herkenbaar.
Lies Pauwels is regisseur en actrice. Ze werkte
nauw samen met Alain Platel en Arne Sierens,
stond in voorstellingen van onder meer Stella Den
Haag, Het Toneelhuis en Dood Paard en speelde
in diverse films en tv-programma’s. In haar eigen
werk vertrekt ze voornamelijk vanuit gestuurde
improvisaties. Haar voorstellingen tourden
internationaal en met For all the wrong reasons
werd ze uitgenodigd op het Singapore
Arts Festival.

secundair onderwijs 3de graad

MET DE KLAS NAAR EEN AVONDVOORSTELLING

MAANDAG

11 FEB 19

20 u — inleiding 19.15 u
theaterzaal
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

3de graad

AGRUPACIÓN SEÑOR SERRANO
Birdie

PRIJZEN

leerling: € 9
creatie Àlex Serrano, Pau Palacios &
Ferran Dordal
met Àlex Serrano, Pau Palacios &
David Muñiz
stem Simone Milsdochter
projectmanager Barbara Bloin
lichtontwerp & videoprogrammering
Alberto Barberá
geluidsontwerp & soundtrack Roger
Costa Vendrell
videocreatie Vicenç Viaplana
schaalmodellen Saray Ledesma &
Nuria Manzano
kostuums Nuria Manzano
coproductie Grec 2016 Festival de
Barcelona, Fabrique de Théâtre –
Service des Arts de la Scène de la
Province de Hainaut, Festival TNT –
Terrassa Noves Tendències, Monty
Kultuurfaktorij & Festival Konfrontacje
Teatralne
met de steun van Cultural Office
of Spain’s Embassy in Brussels,
Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, Centre
International de Formation en Arts
du Spectacle de Bruxelles, Instituto
Nacional de las Artes Escénicas y la
Música (INAEM) & Institut Ramon Llull
inleiding Tuur Devens © Pasqual Gorriz
srserrano.com

Het Spaanse theatergezelschap Agrupación
Señor Serrano maakt innovatieve technologische
voorstellingen met haar typerende taal van
schaalmodellen, videoprojecties, vogeltracking,
internet en sociale netwerken. Hun eerdere
voorstellingen tourden ruim internationaal en
wonnen prijzen in diverse landen. In 2015 ontving
Agrupación Señor Serrano de Zilveren Leeuw op
de Biënnale van Venetië.
Een grasmat met een stukje zand op de toneelvloer
wordt een groot golfveld. In het midden een groot

videoscherm. Objecten worden gemanipuleerd en
live gefilmd en geprojecteerd. Birdie presenteert
zich als een caleidoscoop van mogelijkheden
gegenereerd uit de analyse van een bovenstaande
foto. Een mash-up van inzichten over hedendaagse
migratie, het vrije verkeer van goederen en kapitaal,
de geschiedenis als een oneindige herhaling,
de kracht van beelden of hun hulpeloosheid.
En tussendoor: zwermen van duizenden trekvogels
die voortdurend onmogelijke vormen aftekenen in
de lucht.
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MET DE KLAS NAAR EEN AVONDVOORSTELLING

WOENSDAG

27 FEB 19
20 u
theaterzaal
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

3de graad

SARAH VANHEE/CAMPO
Unforetold

PRIJZEN

leerling: € 12
concept & regie Sarah Vanhee
performance Luka Arlauskas, Warre
Beyens, Finne Duym, Monica Keys,
Sudenaz Kolukisa, Lily Van Camp &
Timon Vanden Berghe
muziek Alma Söderberg & Hendrik
Willekens
outside eye Berno Odo Polzer
kostuums & scenografie An
Breugelmans
kindercoaching Inez Verhille
coproductie Kunstenfestivaldesarts
Brussel, Théâtre Nanterre-Amandiers,
HAU Hebbel Am Ufer, BIT-Teatergarasjen,
Sommerszene Salzburg, le phénix,
scène nationale Valenciennes, pôle
européen de création
met de steun van Creative Europe
© Dough Perrine
campo.nu
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Unforetold is een voorstelling met zeven kleine
wezens. Stille wezens ook, gevoelig voor het
onvoorspelde. Deze wezens bevinden zich in
duisternis, op een glinsterende, fonkelende,
resonerende plek waar ze verborgen en geborgen
zijn. Als een wereld zonder tijd.
In onze wereld gedreven door statements,
statistieken en stemmingen, creëert Sarah Vanhee
met zeven kinderen tussen 8 en 11 jaar een
atmosfeer die uit vragen is opgebouwd,
nog niet volledig ontkoppeld van het magische.

Niet gepland, niet strategisch, maar bijzonder,
betrokken en urgent.
CAMPO heeft een traditie makers te vragen om
met kinderen voor volwassenen te spelen. Sarah
Vanhee maakte eerder de film The making of justice
met zeven gedetineerden, ging in gesprek met
bewoners over de kunst in hun huis (Untitled) en
besloot een jaar lang niets weg te gooien voor de
performance Oblivion.

secundair onderwijs 3de graad

MET DE KLAS NAAR EEN AVONDVOORSTELLING

DONDERDAG

25 APR 19

20 u - inleiding 19.15 u
theaterzaal
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

3de graad

SUZE MILIUS/HET ZUIDELIJK TONEEL &
HOUSE CRYING YELLOW TEARS
The world according to Kubrick - De mens als (geboren) beest

PRIJZEN

leerling: € 9
concept & regie Suze Milius
spel Abke Haring, Nadia Amin,
Milou van Duijnhoven e.a.
artistiek advies Piet Menu
inleiding Tuur Devens
© Joey Pilgrim
hzt.nl

Stanley Kubrick, stil straatschoffie uit de Bronx,
schaker, fotograaf, notoir pessimist, maniakaal
perfectionist en een van de meest invloedrijke
filmmakers van na WO II. Denk maar aan Spartacus,
Lolita, 2001: A Space Odyssey, A Clockwork
Orange, Full Metal Jacket, The Shining: stuk voor
stuk klassiekers.

Suze Milius bewondert Kubrick evenzeer als
ze bang van hem is. Vanwege zijn esthetiek,
zijn wereldbeeld, zijn bijna obsessieve interesse
voor geweld als onvervreemdbaar onderdeel
van de mens. Met The world according to Kubrick
maakt zij haar debuut in de grote zaal. Het belooft
een monumentale voorstelling te worden,
met onder meer Abke Haring (Unisono, 2015
en Platina, 2018).

65

MET DE KLAS NAAR EEN AVONDVOORSTELLING

MAANDAG

06 MEI 19
20 u
theaterzaal
THEATER
SECUNDAIR ONDERWIJS

3de graad

JAKOP AHLBOM
Le bal

PRIJZEN

leerling: € 10
concept & regie Jakop Ahlbom
spel 12 performers
live muziek Alamo Race Track
dramaturgie Judith Wendel
decorontwerp Jakop Ahlbom i.s.m.
Douwe Hibma
lichtontwerp Yuri Schreuders
© Larry Fink Fashion, Detour 1-99
(Plimpton)
jakopahlbom.nl

1918. In een danslokaal komen mensen samen op
zoek naar liefde, gezelschap en vertier. Ze dansen,
flirten, maken ruzie en vervelen zich. Ze komen en
gaan. De jaren verstrijken maar het danslokaal blijft
bestaan. De dansers blijven dansen en passen zich
steeds weer aan het nieuwe tijdperk aan.
Le bal omspant een periode van 100 jaar:
van vooravond van the roaring twenties tot het
hier en nu. De band Alamo Race Track begeleidt
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deze reis door de tijd en speelt de wereldhits van
de afgelopen honderd jaar.
Jakop Ahlbom laat zich inspireren door de
gelijknamige film van Ettore Scola. Op zijn
geheel eigen manier herwerkt hij de film tot een
woordeloze mix van mime, dans, slapstick, live
muziek, special effects en vervreemdende poëzie.
Vorig seizoen werd zijn Innenschau [revisited]
in CCHA nog afgesloten met een staande ovatie.

MUZISCH
SCHOOLKLIMAAT
MUZISCH
SCHOOLKLIMAAT
PROJECT

Cultuurcentrum Hasselt is één van de cultuurschakels van de CANON cultuurcel en werkt
graag mee aan de uitbouw van een muzisch schoolklimaat. CCHA gaat ook in op jouw
concrete vragen om samen een project uit te werken. Heb je ideeën of vragen, aarzel
dan niet om ons te contacteren: dagvoorstellingen@ccha.be.

CULTUURKUUR.BE

Vanaf 1 februari 2015 werd alle informatie over het ondersteuningsproject dynamo3
geïntegreerd binnen cultuurkuur.be. Dynamo3 ondersteunt de scholen met
praktijkvoorbeelden, vervoer met De Lijn naar culturele bestemmingen en subsidies
voor creatieve projecten. Met dynamoOPWEG kan elke school gratis met De Lijn naar
culturele bestemmingen. Dit met maximum 30 personen per rit en volgens de bestaande
dienstregeling. Met dynamoPROJECT kan je max. 1500 euro krijgen voor een creatief
schoolproject waarbij je met min. 1 externe culturele partner een langer actief proces aflegt
op maat van de school.

ADVIES OP MAAT

Op zoek naar kunstenaars? Tips voor workshops? Of gewoon brainstormen over muzische
projecten? Eén mailadres: dagvoorstellingen@ccha.be
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COLOFON

SAMENSTELLING PROGRAMMERING &
(EIND)REDACTIE

Beatrice Henckaerts
EINDREDACTIE

Emely Alders & Karin Valée
MEDEWERKING, ADMINISTRATIE &
ORGANISATIE

Karin Valée

GRAFISCH ONTWERP

Monique Rutten & Ludovic Driessen
OPLAGE

500 ex.
DRUK

Drukkerij Pietermans
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Gerhard Verfaillie,
p.a. Kunstlaan 5, B-3500 Hasselt
DISCLAIMER

Alle informatie m.b.t. de voorstellingen is
gebaseerd op de gegevens zoals per mei 2018
verstrekt door producenten, gezelschappen en
artiesten. Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.
ADRESGEGEVENS PUBLIEK

Cultuurcentrum Hasselt is begaan
met je privacy, respecteert die ook én neemt
de nodige voorzorgen om je gegevens
te beveiligen tegen misbruik.
Alle persoonsgegevens die je via mail,
online formulieren, telefoon of reguliere post
verstrekt worden opgenomen in de bestanden
van cultuurcentrum Hasselt. Deze gegevens
worden gebruikt om je bestelling te verwerken,
je te verwittigen in geval van wijzigingen en
je op de hoogte te houden van het programma.
Conform de privacywet van 8 december 1998
en de General Data Protection Regulation (GDPR)
of Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van 25 mei 2018 onderneemt CCHA
de nodige stappen inzake transparantie, juistheid
en integriteit van je gegevens en het eventuele
gebruik ervan. Meer info op ccha.be/privacy.
DANK

Met dank aan alle medewerkers
en raad van bestuur van CCHA.

SUBSIDIENTEN
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STRUCTURELE SPONSORS

c ultu u rcen t r u m H as s e l t vz w.
Kunstlaan 5, B-3500 Hasselt
+32 11 77 15 21
dagvoorstellingen@ccha.be

ccha.be

#cultuurcentrumhasselt
#CCHA

