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WOORD VOOR HET SEIZOEN
KAROLIEN MONDELAERS, VOORZITTER
GERHARD VERFAILLIE, DIRECTEUR
BEATRICE HENCKAERTS, PROGRAMMATOR

De afgelopen maanden hebben we zowel op
basis van prospecties als vertrouwen in en/
of gesprekken met makers en gezelschappen
een schoolwerking samengesteld die divers
en gevarieerd is. Dat is en blijft cruciaal, want
veel kinderen komen op deze manier in contact
met kunst en cultuur, met andere woorden met
verwondering en verbeelding.
In tijden van cijfers en statistieken en diagnoses,
blijven dat essentiële waarden!

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 op ons een beroep
doen voor muzische projecten op school.

Zeker de kleuterproducties, vaak visueel, muzikaal
en interactief, hebben de laatste jaren een hoge
kwaliteit bereikt. Voor het lagere onderwijs
maakten we een diverse keuze uit het rijke Vlaamse
én het Nederlandse aanbod, want landsgrenzen
hebben nu eenmaal weinig te maken met artistieke
kwalitatieve producties. Ook gaan tijdens de 21ste
editie van het Krokusfestival zowel Theater
De Spiegel als beeldsmederij DE MAAN in
première! Veel muziek en dans voor het middelbare
onderwijs, maar vooral ook spitante voorstellingen
die aansluiten op de leefwereld van de jongeren.

We hopen jou en je leerlingen vaak te mogen
begroeten tijdens het seizoen 17/18.
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WOORD VOOR HET SEIZOEN

De derde graad van het secundaire onderwijs
nodigen we graag uit op voorstellingen in
de avondprogrammering. In deze schoolbrochure
stellen we enkele tips voor die je kunnen helpen
om een keuze te maken. Uiteraard is onze
stafmedewerker graag bereid inhoudelijke
informatie te verschaffen. Maar we hebben
ook twee hele bijzondere projecten tijdens
de schooluren geprogrammeerd!

KLEUTERS
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DANS

1STE & 2DE KLEUTER

DO 12 & VR 13 OKT 17
10 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 50
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

licht! is een voorstelling waarin het licht aan
het dansen gaat.

de makers
tout petit is een jong en fris dansgezelschap
dat bestaat uit Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers.
Ze kennen elkaar van de Fontys Dansacademie
Tilburg. In 2013 begonnen ze met tout petit.
Samen creëerden ze eerder twee straffe
dansvoorstellingen voor jong publiek:
Kom mee, Leon! en Schots en scheef. Beide
werden gecoproduceerd door P2 en gingen
in CCHA in première.

Kleine lichtjes en grote spots tollen over
het podium. Het licht danst in het rond,
de performers bewegen mee. In licht!
maak je kennis met het schemerlicht van
een zaklamp, het felle licht van een grote spot
en het reflecterende licht van een spiegel.
Elk schijnsel brengt een andere sfeer.
licht! is een woordeloze danstheater-voorstelling
over bewegend licht.

KLEUTERS

Aan het eind van de voorstelling
wordt het publiek uitgenodigd om zelf
te experimenteren met licht en
schaduw.
CHOREOGRAFIE & DANS Lies Cuyvers & Ciska
Vanhoyland MUZIEK Koen Brouwers DRAMATURGIE
Gerhard Verfaillie BEWEGINGSADVIES Iñaki Azpillaga
SCENOGRAFIE Katrijn Baeten LICHT Harry Cole
COPRODUCTIE P2 - cultuurcentrum Hasselt &
Theater a/h Vrijthof Maastricht IN HET KADER VAN
interlimburgse subsidies MET STEUN VAN C-mine
cultuurcentrum, STROOM, kc STUK, Villa Basta
TOUTPETIT.BE

tout petit
licht! (3+)

7

F I G U R E N T H E AT E R

1STE & 2DE KLEUTER

VR 12 JAN 18

13.30 U
PODIUM OP PODIUM THEATERZAAL - MAX. 100
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

KLEUTERS

TOF THÉÂTRE & TEATRO DELLE BRICIOLE
Piccoli sentimenti

Neem plaats, heel dichtbij, aan de rand van
het podium. Kijk, een kluit aarde, een brood in
maanvorm, een bamboehemel en kleine houten
bouwwerken uit broze takjes en stokjes. Een zachte
bries waait door de bladeren. Er is niets anders –
net zoals toen alles ooit begon.

we de wonderlijke wereld van de eerste gevoelens.
Kortom: grootse kleine emoties.
de makers
Het Waalse theatergezelschap TOF Théâtre
bestaat al dertig jaar en creëerde voorstellingen
die over heel de wereld tourden. Piccoli sentimenti
was al eerder bij ons te gast en we koesteren dit
kleinood.

En dan, plots…
Plots beweegt er iets onder de aarde: een wezen,
een vreemd wezen. Wanneer zijn gezicht zichtbaar
wordt, begint het echt: het wezen krijgt Piccoli
Sentimenti, of: kleine gevoelens. Verlangen,
eenzaamheid, vreugde, kwaadheid, verwondering.

CONCEPT Alain Moreau & Antonio Catalano POPPEN & REGIE
Alain Moreau SPEL Sandrine Hooge, Céline Robaszynski & Alain
Moreau SCENOGRAFIE Alain Moreau & Catalano COMPOSITIE Max
Vandervorst LICHT Emiliano Curà & Dimitri Joukovsky KOSTUUMS
Patrizia Caggiati COPRODUCTIE Festival A pas contés, Le Granit
Belfort, MA Scène Nationale – Pays de Montbéliard, L’Yonne & Scène
© Melisa Stein TOFTHEATRE.BE

De poppen van TOF Théâtre, de ‘art brut’ van
Antonio Catalano, de klanken van Max Vandervorst,
samen vormen ze een haast magische wereld.
In mooie beelden en zonder woorden verkennen
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M U Z I E K T H E AT E R

1STE & 2DE KLEUTER

DO 08 & VR 09 FEB 18
DO: 13.30 U & VR: 10.30 U
PARKETZAAL 2 - MAX. 90
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

THEATER DE SPIEGEL &
HERMESENSEMBLE
Nocturama

Cello, klarinet en stem begeleiden je op dit
droomconcert naar de wereld van slaapvaak.
de makers
Theater De Spiegel maakt muziektheater
voor de allerjongsten. Acteurs en muzikanten
spelen met figuren, ruimte, muziek én publiek.
Ze stimuleren zo de nieuwsgierigheid,
verwondering en fantasie van de kinderen.
Met hun knusse en hartverwarmende
voorstellingen reist het gezelschap de hele wereld
rond. Niet Drummen, Oma’s handtas, Mouw en
Ceci n’est pas un livre waren allemaal te zien
in CCHA.

Welkom in het museum van de nacht,
de slaapkamer van mijn knuffels.
In de slaap komen de nachtdieren tot leven.
En toch rust alles,
iedereen is moe,
de wekker vertraagt,
de kast dommelt,
de kamer slaapt,
het bed soest,
het licht is moe,
de zon is onder,
ik lig in het donker.

DESPIEGEL.COM

HERMESensemble is een Antwerps collectief
voor hedendaagse muziek en kunst, onder leiding
van Koen Kessels.

En toch ben ik wakker, wil ik opstaan, mijn ogen
vallen open. Al mijn knuffeldieren zijn wakker, ze
willen mee op tocht, een avontuurlijke droomreis
doorheen de schemer van de nacht.

9

KLEUTERS

MUZIEK & SPEL Stijn Saveniers & Peter Merckx (HERMESensemble)
SPEL & TEKST Johan Dils COMPOSITIE Daan Janssens REGIE Karel
Van Ransbeeck DECOR & VORMGEVING Lies Maréchal & Wim Van de
Vyver kOSTUUMONTWERP Lies Maréchal © Sofie Wanten

DANS

1STE & 2DE KLEUTER

MA 07 MEI 18

13.30 U
PODIUM OP PODIUM THEATERZAAL - MAX. 120
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

Ik hoor
ik voel
ik zie
iets
Wat is het?
Het heeft vast een reis afgelegd voordat het hier
kwam aanwaaien.
Nadat we samen hebben gedrumd en gedanst zal
het weer verder waaien naar een andere plek.

de makers
Cie Squeezz (NL) bestaat uit theatermakers/
performers Marie-Rose Mayele en Anne-Beth
Schuurmans. Ze ontmoetten elkaar bij danstheater
Aya en richtten daarna hun eigen gezelschap op.
Ze maken danstheater en beeldrijke ervaringen
voor jong en oud, en laten zich daarbij inspireren
door gebeurtenissen uit het leven. Ze stonden
eerder in CCHA met Wonderzoekers.
CONCEPT Anne-Beth Schuurmans IN SAMENWERKING MET Elian
Smits & Dennis van Tilburg CHOREOGRAFIE/REGIE Anne-Beth
Schuurmans/Cie sQueezz GELUIDENLANDSCHAP Dennis van Tilburg
DANS Gwen Langenberg of Josephine van Rheenen LIVE MUZIEK
Adriaan Groffen COPRODUCTIE P2 - cultuurcentrum Hasselt & Theater
aan het Vrijthof Maastricht in het kader van de interlimburgse subsidies
MET DANK AAN Ingrid Wolff, festival 2 Turven Hoog © Saris & den
Engelsman CIE-SQUEEZZ.COM

KLEUTERS

In Aangewaaid draait alles om verbinding.
Verbinding tussen de vele verschillende mensen
die onze maatschappij vormen. We lijken soms niet
meer te weten hoe dat moet. We lijken soms niet
te weten waarom het nodig is.

Aangewaaid wordt mede gecoproduceerd door
P2, het coproductieplatform voor podiumkunsten
voor een jong publiek, gecoördineerd door CCHA
en Theater aan het Vrijthof.

Cie Squeezz maakt gebruik van live muziek,
beeldende kunst en dans om een collectief
bewustzijn te vatten. Drie installaties worden
bespeeld door de danseres, de muzikant en
uiteindelijk ook door jullie, het publiek.

CIE SQUEEZZ
Aangewaaid
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T H E AT E R

1STE & 2DE KLEUTER

DO 17 & VR 18 MEI 18
10.30 & 13.30 U
PARKETZAAL 1 - MAX. 70
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

KLEUTERS

SPROOKJES ENZO/CIE LEWIS
In de wolken

In de wolken is een interactieve peuterproductie zo
licht als lucht, zo luchtig als de wolken. Eén acteur
neemt het jonge publiek mee en een circusmeisje
toont haar kunsten.

de makers
Sprookjes enzo is een Antwerps theatergezelschap
dat zich volledig toelegt op voorstellingen voor
de allerkleinsten. Ze creëren al jaren feeërieke en
zachte voorstellingen die verwondering oproepen.
Eerder coproduceerde CCHA Het rode visje, dat op
het Krokusfestival 2012 in première ging. Vorig
jaar waren Sneeuw! en De maan in het zand te zien
als schoolvoorstelling.

Wil je mee verdwalen tussen de wolken en je laten
wiegen door de wind? Wil je van dichtbij een vlieger
zien vliegen, voor het eerst in de lucht? Wil je
een parachute doen dansen of kijken hoe een bal
in een luchtballon verandert?

CONCEPT Marcello & Pietro Chiarenza SPEL Peter Dewel & Sonia
Massou of Michela Henle REGIE & SCENOGRAFIE Pietro Chiarenza
MUZIEK Carlo Cialdo Capelli GRAFISCH ONTWERP & KOSTUUM
Margot de Group © Rudi Schuerewegen SPROOKJES.BE

Kom, Sprookjes enzo ontvoert je naar een wereld
waar alles vederlicht is. Kom, aarzel niet. Hier
laten ze je drijven op de wolken. Hier geven ze
je vleugels.
Kom, en vlieg met hen mee!
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DANS

2DE & 3DE KLEUTER

MA 02 OKT 17

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 250
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

Zoals kinderen door de speeltuin
razen, zo bestormen de drie spelers
het podium. Geef ze wat meubels, een
keukentrap of twee, een gitaar en wat
planten, en laten we even doen alsof je
wél mag rennen, klimmen, dralen en
vuil worden. Wat volgt is een draaiende,
waaiende, hikkende, tikkende,
buitelende en zingende stroom van
speelplezier. Ook al zitten ze soms even
klem – in een tafel, een trap of toch
steeds weer in die regeltjes – Pokon is
onstuitbaar.
CHOREOGRAFIE Josephine van Rheenen CAST
Stephan Bikker, Guy Corneille & Noemi Wagner
COMPOSITIE Guy Corneille © Thomas Geurts

KLEUTERS

DEDANSERS.COM

de makers
De Dansers waren eerder te gast
in CCHA met Café Ed Sanders,
Droomstad en The Basement. Dit
Nederlandse gezelschap maakt
dynamische voorstellingen waarin
dans en live muziek elkaar versterken.
Energiek, zonder franje, doorspekt
met acrobatie en een vleugje humor.
Danser Guy Corneille won in 2017
de Zilveren Krekel voor The Basement.

DE DANSERS
Pokon
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T H E AT E R

3DE KLEUTER

DI 17 OKT 17

10.30 & 13.30 U
OP SCHOOL - MAX. 60
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

Schippers&VanGucht brengen de magie van
het theater in je school tot leven. Ze doen dat met
behulp van beeld, taal, muziek en poppen. Held op
sokken is gebaseerd op het gelijknamige boek van
Bette Westra (Zilveren Griffel 2014).

Er woonde eens een ridder in een middeleeuws
kasteel. Hij had geen baard. Die baard was blijven
steken in zijn keel. Nu hadden in de middeleeuwen
alle ridders baarden. Die hoorden ze te hebben, net
als harnassen en zwaarden.

de makers
De Nederlandse makers Schippers&VanGucht
passeerden al meermaals in CCHA. Op
het Krokusfestival 2017 stonden ze nog met
het spannende en mysterieuze Molman in
een container voor het cultuurcentrum.
Hun voorstelling HUIS werd bekroond met
de Gouden Krekel.

CONCEPT Schippers&VanGucht REGIE Jellie Schippers
SCENOGRAFIE Myriam Van Gucht TEKST Bette Westera SPEL
Klemens Patijn COMPOSITIE Martijn Rondel © Myriam Van Gucht
SCHIPPERSENVANGUCHT.COM

KLEUTERS

Held op Sokken is een verhaal over hedendaagse
ridders en prinsessen en een held op sokken.
Een verteller in middeleeuwse jonkvrouwjurk maar
mét stoppelbaard verstopt in zijn kostuum (stiekem
een minitheatertje) een wereld vol draken, prinsen,
prinsessen en gehaktballen.

SCHIPPERS & VAN GUCHT
Held op sokken
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DANS

1STE, 2DE & 3DE KLEUTER

MA 23 OKT 17

KLEUTERS

10.30 & 13.30 U
PARKETZAAL 1 - MAX. 120
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

de makers
Danseres en choreografe Gaia Gonnelli (Italië,
1971) maakt associatieve, intieme en prikkelende
dansvoorstellingen voor zeer jonge kinderen.
Ze combineert daarbij dans met andere disciplines
en maakt gebruik van materialen, vormen, kleuren
en klanken. Gaia Gonnelli volgde een opleiding aan
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
en danste vervolgens bij o.a. AYA, plan d/Andreas
Denk en Korzo. In 2014 richtte ze haar eigen
gezelschap op. Gaia Gonnelli’s eigen voorstellingen
Kleur!, Ondersteboven en Kokers (vorig jaar in
CCHA) waren een succes bij jong en oud.

Kijken, luisteren, ruiken, aanraken.
Rotsen, gebergte, graslanden, oerwouden…
Er bestaan zoveel verschillende landschappen
op onze planeet!
De aarde ruikt, de aarde klinkt. Met kruiden, zand,
aarde, stenen, takken, bladeren, maar ook met
muziekinstrumenten creëren een danseres en
een musicus een zelfverzonnen wereld die met
een veelheid aan kleuren, materialen, geuren en
geluiden verwijst naar de rijkdom van de aarde.
Met bewegingen en handelingen, klanken en
muziek nemen de spelers het publiek mee
op een denkbeeldige reis over de aarde.
Mappamondo is een beeldende, muzikale en
zintuiglijke voorstelling die prikkelt om de natuur
om ons heen (opnieuw) te ontdekken.

CONCEPT & CHOREOGRAFIE Gaia Gonnelli DANS Katerina Dietzova
MUZIEK Marijn Korff de Gidts KOSTUUMS & VORMGEVING Tessa
Verbei DADODANS.NL

DADODANS/GAIA GONNELLI
I.S.M. DANSMAKERS
AMSTERDAM
Mappamondo
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T H E AT E R

2DE & 3DE KLEUTER

DO 19 APR 18

10.30 & 13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 200
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

COMPAGNIE BARBARIE & VILLANELLA
Wa wilder man
Wij zijn van hier. Want dit is hier. Dit is ons. Van ons.
Van ons is hier. En jullie, jullie zijn van daar. En daar
is niet hier. En kan nooit hier zijn. En zal dat ook
nooit worden. Daar moet daar blijven. En hier blijft
hier zoals het was.

De wezens op het podium kijken het publiek met
grote en bange ogen aan. Wie zijn ‘zij’ die daar
in de zaal zitten? Ze zijn in elk geval vreemd,
onbekend, beangstigend en heel klein.
Wat is er zo bizar aan die vreemden? Zo anders
aan die anderen? Worden die anderen een deel
van het bekende als ze maar lang genoeg blijven?
Om zich te beschermen tegen deze vreemde
indringers zetten de wezens maskers op,
vermommen ze zich, doen ze zich sterker voor
dan ze zijn en vallen ze hopeloos door de mand.

de makers
De 'barbaries', dat zijn zeven actrices, afgestudeerd
aan het RITS in Brussel. Samen maken ze
visuele, humoristische maar ook eigenzinnige
voorstellingen die clichés en vooroordelen graag
onderuit halen.

Compagnie barbarie lacht met het kleinmenselijke,
met de eigen angsten. Het collectief ziet het als
haar missie om de clichés omtrent 'de ander' en
de angst voor alles wat vreemd is van jongs af aan
te doorprikken.
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KLEUTERS

VAN EN MET Sarah Vangeel, Liesje De Backer, Karolien De Bleser,
Amber Goethals & Lotte Vaes VORMGEVING Michiel Van Cauwelaert
KOSTUUMS Viv Van der Poel GELUID & TECHNIEK Saul Mombaerts
GRAFISCH ONTWERP Nick Mattan & Ben Raes MET DUIZENDMAAL
DANK AAN Randi De Vlieghe & Ilse Daems PRODUCTIE compagnie
barbarie & Villanella © Franky Verdickt COMPAGNIEBARBARIE.BE

LAGER
ONDERWIJS
1STE GRAAD
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T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 1STE GRAAD

VR 06 OKT 17

Uilskuiken en Takkeling is een ontroerende ballade
over groot worden en de tonnen liefde die daarvoor
nodig zijn. Raf Walschaerts bewerkte het verhaal
van Ariane Sonck voor theater.

Uilskuiken wil zo snel mogelijk leren vliegen.
Als Appelaar slaapt, waagt ze haar kans.
Takkeling wil haar tegenhouden maar... te laat.
Uilskuiken valt neer en blijft doodstil liggen. En net
dan heeft Sperwer honger.
Zal Uilskuiken gered worden?
Appelaar neemt een besluit dat je niet voor
mogelijk houdt…

TEKST Raf Walschaerts OP BASIS VAN een verhaal van Ariane Sonck
REGIE Stef De Paepe SPEL Greet Jacobs & Thomas Van Caeneghem
APPELAAR Joanna Vanhasbroeck of Reinhilde Ardies of Frieda
Nuyens STEM APPELAAR Raf Walschaerts & Greet Jacobs FIGUREN

Paul Contryn, Lieve Van Luyck & Marijke Van den Acker (stage)
SCENOGRAFIE Stef De Paepe, Stéphane Vloebergh & Paul Contryn
UITVOERING DECOR Stéphane Vloebergh MET DANK AAN Laika,
Het Speelgoedmuseum & ZOO Antwerpen © Diego Franssens

de makers
Raf Walschaerts is voornamelijk bekend van
Kommil Foo maar hij is ook lang geen onbekende
in het jeugdtheater (denk aan 4Hoog).

DEMAAN.BE

Uilskuiken en Takkeling zijn twee uilskuikens.
Weeskinderen. Mama is ontvoerd door een
sperwer en papa misschien ook.

Beeldsmederij DE MAAN staat later dit seizoen op
het Krokusfestival met hun nieuwste voorstelling
BESTORM (pagina's 29 & 39). Maar we hernemen
ook graag de klassieker Uilskuiken en Takkeling.
Omdat het DE MAAN ten voeten uit is: avontuurlijk,
visueel prikkelend en suggestief.

Papa heeft Appelaar (juist ja, een appelboom)
nog net kunnen vragen goed op Uilskuiken en
Takkeling te letten. En zo is Appelaar een beetje
de papa en mama van Uilskuiken en Takkeling
geworden.

beeldsmederij DE MAAN
Uilskuiken en takkeling
17

LAGER ONDERWIJS

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 200
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 1STE GRAAD

MA 16 OKT 17

10.30 & 13.30 U
OP SCHOOL - MAX. 60
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

SCHIPPERS&VANGUCHT
Held op sokken
Alle ridders trekken vol energie ten strijde.
Maar wat doe je als je niet mee mag doen?
Draken verslaan, prinsessen uit torens bevrijden,
op de vuist gaan met ridders uit
een vreemd en vijandig land. Dat is er voor Roderik
allemaal niet bij. Maar laat hij nu nèt iets kunnen
waarmee hij alle andere ridders aftroeft.

Held op Sokken is een ontwapenend verhaal over
hedendaagse ridders en prinsessen en een held
op sokken. Een verteller in middeleeuwse jonkvrouwjurk maar mét stoppelbaard verstopt in zijn
kostuum (stiekem een minitheatertje) een wereld
vol draken, prinsen, prinsessen en gehaktballen.
Een voorstelling op school, gebaseerd op het boek
Held op Sokken van Bette Westera (Zilveren Griffel
2014).

LAGER ONDERWIJS

CONCEPT Schippers&VanGucht REGIE Jellie Schippers SCENOGRAFIE
Myriam Van Gucht TEKST Bette Westera SPEL Klemens Patijn
COMPOSITIE Martijn Rondel SCHIPPERSENVANGUCHT.COM

de makers
De Nederlandse makers
Schippers&VanGucht (ook bekend van
hun werk voor HETPALEIS) creëren met
ongewone publieksopstellingen intieme
ontmoetingen. Vorig jaar nog stonden
ze met het spannende en mysterieuze
Molman, in een container voor het
cultuurcentrum tijdens het Krokusfestival.
Hun voorstelling HUIS werd bekroond
met de Gouden Krekel.
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T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 1STE GRAAD

DI 16 JAN 18

Koos de worstelaar komt terecht in een ingedut
bejaardentehuis. In het huis heersen regels en
orde. Koos is ook oud, maar in zijn hoofd is hij nog
steeds worstelkampioen. Wat moeten die opa’s
en oma’s nu met zo’n zonderling figuur? Ze willen
rust, maar zijn aanwezigheid doet hun bloed weer
sneller stromen.

De Worstelaar (winnaar Zilveren Krekel) is een
wervelende en beeldende voorstelling, die laat
zien dat mensen zich tegen alle verwachtingen in
kunnen blijven verwonderen.
de makers
Theater Gnaffel (NL) maakt voorstellingen waarin
mensgrote poppen op magische wijze tot leven
komen. Daarbij doen ze een beroep op verbeelding
en verwondering. In CCHA waren ze al te gast met
o.a. Nachtverhaal, De koning en de rest, Ik mis je
nu al, Het boek van alle dingen en Peter Pan. Ook
De worstelaar stond hier al eerder, maar goede
voorstellingen mogen zeker nog eens terugkomen.

Koos traint nog elke dag en maakt een feestje van
het leven. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk.
Hoewel de strenge meneer Kowalski luidkeels
protesteert, krijgt Koos het voor elkaar: Mathilde
wordt weer verliefd, meneer Kleermaker danst
in zijn pyjama op het slappe koord en mevrouw
Langelaar ontpopt zich tot een ware danseres.
Zijn vrienden maken Koos opnieuw kampioen!

REGIE Ted Keijser SPEL Koos Elfering/Ted Keijser & Elout Hol
VORMGEVING Laura de Josselin de Jong OBJECTEN & POPPEN Elout
Hol KOSTUUMS Dorien de Jonge © Frans Paalman GNAFFEL.NL

THEATER GNAFFEL
De worstelaar
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LAGER ONDERWIJS

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 200
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

C I R C U S T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 1STE GRAAD

DO 01 MRT 18

LAGER ONDERWIJS

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 200
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

Het zou toch heerlijk zijn als
je nooit meer bang bent, als je
gewoon kan doen! Lekker buiten
de lijntjes kleuren, wat anderen
hier ook van mogen vinden. Maar
wie of wat weerhoudt ons hier
eigenlijk van?
Angst is een slechte raadgever,
zeggen ze. Maar is dat wel zo?
Angst is er ook om ons
te behoeden voor gevaar, om
weloverwogen beslissingen
te nemen en risico’s in te schatten.
Maar wat als angst de overhand
krijgt en belemmerend gaat
werken?
Vijf acrobaten balanceren op
elkaar en op de grens tussen
gevaar en verstand.
LEF! is een spectaculaire
circustheatervoorstelling voor
waaghalzen, watjes, avonturiers,
thuisblijvers en mama’s kindjes.
de makers
Laura van Hal (NL) maakt
circustheater voor jong en oud,
vol risico, dynamiek en humor.
Ze geeft een diepere betekenis
aan de spectaculaire acrobatische toeren en neemt
haar publiek mee op een avontuurlijke reis. Eerder
stond ze in CCHA met de voorstellingen LOOP,
NET en VLIEG OP!

LAURA VAN HAL/
STIP THEATERPRODUCTIES
LEF!

CONCEPT & IDEE Laura van Hal REGIE Laura van Hal DRAMATURGIE
Martine van Ditzhuyzen SPEL Trio Pourquoi Pas & Tall Tales
LAURAVANHAL.NL
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LAGER ONDERWIJS 1STE GRAAD

MA 12 MRT 18

9.30 & 11 U
PARKETZAAL 1 - MAX. 40
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

PROJECT SALLY
Dansparels
Dansparels is als een prachtige oester: opgebouwd
uit verschillende laagjes.
DANSERS & WORKSHOPLEIDER Project Sally © Tycho Merijn
PROJECTSALLY.NL

de makers
Dansgezelschap Project
Sally (NL) maakt bijzondere
dansvoorstellingen en
interactieve dansprojecten voor
jong en oud. Vanuit thuisbasis
Maastricht verzamelen ze jonge
dansers en gerenommeerde
choreografen om hun talenten
tot bloei te brengen, een jong
publiek te inspireren en hen
letterlijk in beweging te zetten.
Project Sally stond al eerder
in CCHA met o.a. Bull’s eye en
Revolt.
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Uit drie delen om precies te zijn. Eerst gaan we
dansKIJKEN naar een minivoorstelling. Vervolgens
is er een dansDENKgesprek over wat de kinderen
gezien en beleefd hebben. Tenslotte gaan
de kinderen zelf bewegen: dansDOEN! Kijken,
praten en denken en doen: het levert verrassende
inkijkjes op en hele leuke bewegingsmomenten!

T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 1STE GRAAD

DO 15 MRT 18

10.30 & 13.30 U
PARKETZAAL - MAX. 100
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

Blanche en Forza wonen naast elkaar, maar elkaar
zien en spreken dat doen ze niet.

de makers
Sofie Palmers (HETPALEIS, de Koe, SKaGeN,
BRONKS, fABULEUS) en Katrien Pierlet
(Studio ORKA, Laika, BRONKS) speelden in
2010 in het memorabele slaapkamerproject op
het Krokusfestival. Daarna maakten ze samen
Mammoetatnu voor BRONKS (schoolvoorstelling,
CCHA 2016) en de woordenloze voorstelling You
May Find Yourself voor Theater Aan Zee. Blanche
en Forza stond in 2013 op het Krokusfestival en
wordt wegens succes hernomen.

LAGER ONDERWIJS

Blanche heeft het dan ook héél erg druk.
Ze kookt van ‘s morgens vroeg tot 's avonds laat.
Als voorzitster van de kookpotcirkelclub zit ze
voortdurend te glaceren, trancheren, marineren in
de hoop zo veel mogelijk mensen met haar taarten
te kunnen redden.
En Forza is Forza. Zij is niet zo goed met woorden,
maar is dat wel met muziek. Bedolven onder
de noten en ritmes, melodieën en muziekjes zit
ze stilletjes alleen, te componeren, concerteren,
musiceren. Altijd maar fantaseren over
het allermooiste lied.

CONCEPT, SPEL & TEKST Sofie Palmers & Katrien Pierlet / MUZIEK
Michiel van Cleuvenbergen & Sofie Palmers / DECOR & TECHNIEK
Kristof Oosterlynck / MET DE HULP VAN Vrijstaat O. IN HET KADER VAN
OXO. IN SAMENWERKING METvzw Palmers&Pierlet, STUK, Rataplan,
Vormingscentrum Destelheide Dworp & De Nieuwe Vrede © Annemie
Van Hove

SOFIE PALMERS &
KATRIEN PIERLET
Blanche en forza
(een kakafonie)

Een muzikaal culinaire voorstelling over
vriendschap en eenzaamheid.
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LAGER ONDERWIJS 1STE GRAAD

MA 30 APR 18

De makers
Choreograaf, danser en decorontwerper Andreas
Denk (NL) maakt met zijn plan d- muzikaal
danstheater voor jong en oud.

De twee buurmannen zitten samen in
de bibliotheek. De een is driftig aan het gamen
op de computer, de ander kijkt naar filmpjes op
zijn iPad. Omringd door torenhoge kasten vol
met boeken, verliezen de twee vrienden zich in
de digitale wereld. Maar dan vallen de computers
plotseling uit. Wat nu? Tijd voor een spannende
ontdekkingstocht door de bieb!
De buurmannen klimmen in de boekenkasten,
laten zich naar beneden glijden en houden
net op tijd een omvallende boekenkast tegen.
Ze slaan de verschillende boeken open en
verdwalen in fantastische verhalen en brengen
prachtige tekeningen tot leven. Ze lezen,
ze kijken, ze luisteren en dansen tussen de boeken
door. Binnen een mum van tijd is de bibliotheek
veranderd in een vrolijke chaos.

IDEE, CONCEPT & CHOREOGRAFIE Andreas Denk & Jordi Casanovas
DANS Andreas Denk, Jordi Casanovas PLAN-D.NL

Buurman in de Bieb maakt deel uit van
de buurmannenreeks Buurman op vakantie
(première op het Krokusfestival 2012), Buurman
in de Winter en Buurman in de Natuur. Steeds
weer gaat er heel wat mis in de wereld van
de buurmannen, maar de vrienden weten dat
steeds weer op geheel eigen wijze prachtig op
te lossen.

PLAN D-/ANDREAS DENK
Buurman in de bieb
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13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 200
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 1STE GRAAD

DO 03 MEI 18

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 250
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

FOEI! is een wedstrijd in zelfbeheersing waarin
alle mogelijke verleidingen als draken bestreden
worden.

Waarom zijn ongezonde dingen het lekkerst en
zijn verhalen waar je slim van wordt zo saai? En
waarom mag ik niet in mijn neus peuteren terwijl
die gemaakt lijkt voor mijn vinger? Kortom,
waarom is slecht leuk en goed saai?

de makers
BonteHond (NL) werkt vanuit Almere en maakt
uitdagend theater voor een jong publiek. Hun
voorstellingen Zebra Zebra, Aaipet, Spoonface,
Cowboys huilen niet, Watou, Niet huppelen en
Mijn vader is een indiaan waren allemaal te zien in
CCHA.

LAGER ONDERWIJS

CONCEPT René Geerlings & Job Raaijmakers REGIE René Geerlings
SPEL Job Raaijmakers & Maurits van den Berg MUZIEK Wim Conradi
© Kamerich & Budwilowitz EYES2 BONTEHOND.NET

Zelfbeheersing is moeilijk. Je bent er je hele
leven zoet mee. Als 2-jarige is het hard werken om
niet alles in je mond te stoppen. Als 5-jarige mag
je pas iets lekkers als je je groenten op hebt en als
10-jarige moet je stil zitten en stoppen met gamen.
En als je denkt dat het ophoudt als je volwassen
bent, vergeet het maar.
In FOEI kunnen twee jongens zich niet
inhouden. Wel als ze samen zijn maar
nooit alleen. Daarom besluiten ze elkaar
te trainen in wilskracht. Niet denken aan
roze olifantjes, niet spuwen op de grond,
niet snoepen uit de koektrommel, niet
stiekem naar je buurmeisje gluren en niet
uit bed kruipen om even met de iPad te
spelen. Zo snel mogelijk willen ze nette,
voorbeeldige mensen worden.

BonteHond
Foei!
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LAGER ONDERWIJS 2DE GRAAD

VR 29 SEP 17

LAGER ONDERWIJS

10.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 150
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

verrassender vormen op aan te brengen?
Niet vergeten! is opgevat als een theatraal
luisterboek. Terwijl je kijkt naar de acteurs op
het podium, vertelt Joke van Leeuwen het verhaal
dat je hoort via een koptelefoon. Ze spoort je
aan mee te zoeken, te voelen, te ruiken of
te onthouden.

Niet vergeten! Maar: om een herinnering niet
te laten vervliegen, moet je die regelmatig
tevoorschijn halen en oppoetsen. Daarom zitten
oude mensen vaak herinneringen omhoog
te halen. Ze hebben er veel.
TEKST & STEM Joke van Leeuwen REGIE Lieke Benders
DRAMATURGIE Peter Antonissen SPEL Marie Groothof & Ad van Iersel
GELUIDSONTWERP Jolle Roelofs © Joost Milde HOGEFRONTEN.NL

de makers
Lieke Benders (Maastricht) werkte met haar
gezelschap Hoge Fronten en het vroegere
tmg LAP (Hasselt) al eerder met een tekst van
Joke van Leeuwen: Niet Wiet, wel Nel (coproductie
P2, 2012). Speciaal op haar vraag schreef Joke van
Leeuwen deze nieuwe tekst om naar te kijken en
te luisteren. Niet vergeten was vorig seizoen in
CCHA te zien als familievoorstelling.

Als je zeven bent, heb je er veel minder. In je hoofd
heeft de kast voor de herinneringen nog veel lege
laatjes. En de laatjes van je eerste jaren, daar zit al
haast niks meer in. Die laatjes zaten immers niet
goed dicht. Wat erin zat is er weer uit gevlogen.
Maar waarom herinnert de een zich hetzelfde zo
anders dan de ander? Is onze verbeelding ermee
aan de haal gegaan om er mooiere kleuren en

HOGE FRONTEN/LIEKE BENDERS
Niet vergeten
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LAGER ONDERWIJS 2DE GRAAD

DI 03 OKT 18

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 250
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

THEATER SONNEVANCK/
STIP THEATERPRODUCTIES
Edward Scharenhand (8+)
Magdaleen is een honderd procent goed meisje.
Geen moeite is haar te veel. In haar vrije tijd loopt
ze met de collectebus tegen zinloos geweld, leest
ze blinde mensen voor in de bibliotheek en redt ze
zielige en gewonde dieren, die ze dan meeneemt
naar het huis waar ze woont met haar tante
Maria, die soldate bij het Heilsleger is en altijd erg
enthousiast.

Hun humorvolle voorstellingen spreken de
verbeeldingskracht aan en betrekken daarbij ogen,
oren, gevoel en verstand. Vorig jaar stond theater
Sonnevanck in CCHA met de familievoorstelling
SISI.
REGIE Marije Gubbels TEKST Marije Gubbels SPEL Juul Vrijdag,
Dorien van Gent, Marcel Osterop & Freek den Hartogh VORMGEVING
Morgana Machado Marques COMPOSITIE Freek den Hartogh
© Femke Teussink SONNEVANCK.NL

KLEUTERS

Op een dag vindt Magdaleen iets heel bijzonder
zieligs, iets dat ze nooit eerder heeft gevonden.
Het is een jongen en op een briefje staat dat hij
Edward heet. Hij ziet er heel lief uit, maar helaas
is hij geboren met levensgevaarlijk scherpe
scharen in plaats van handen. Maar heeft
Edward niet ook, net als iedereen, recht op een
veilig thuis en wat geluk?
Losjes gebaseerd op Tim Burtons’
sprookjesachtige film Edward Scissorhands.
de makers
Sonnevanck is het in de BIS gesubsidieerde
jeugdgezelschap uit het noorden van
Nederland. Het gezelschap maakt
muziektheater dat vooral verhalen wil vertellen.
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10.30 & 13.30 U (PER DAG TWEE SESSIES OP DEZELFDE SCHOOL)
OP SCHOOL - MAX. 50
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

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

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

de makers
Het Antwerpse gezelschap Laika staat garant voor
heldere, beeldende en zintuiglijke voorstellingen.
Ze passeerden al vele malen in CCHA, met o.a.
Opera Buffa, Zigzagkind, NIPT, Cyrano, Een dame
in de kast en Cowboys huilen niet. Vorig seizoen
gingen ze nog op het Krokusfestival in première
met hun succesvolle voorstelling De Passant. Voor
Aardappelsoep werkt Laika samen met Agora
Theater (St. Vith), dat met zijn voorstellingen door
heel Europa reist.

TEKST (ORIGINEEL) Helga Schaus & Marcel Cremer
TEKSTBEWERKING & REGIE Jo Roets SPEL Annika Serong
ASSISTENTIE Fatma Girretz SCENOGRAFIE Céline Leuchter
DRAMATURGIE Mieke Versyp RECEPT SOEP Peter De Bie © Kathleen
Michiels LAIKA.BE & AGORA-THEATER.NET

LAIKA & AGORA THEATER
Aardappelsoep
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LAGER ONDERWIJS 2DE GRAAD

DI 10 OKT 17

13.30 U
THEATERZAAL - MAX. 250
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

NTJong/HET NATIONALE THEATER
Ifigeneia Koningskind

Het ontroerende en meeslepende
verhaal over een moedig meisje
dat een onmogelijke beslissing
moet nemen aan de vooravond van
een oorlog.
Over de liefde van ouders. Over de
onmetelijke loyaliteit van
een kind.
TEKST Pauline Mol REGIE Noël Fischer SPEL Sarah Bannier
(Ifigeneia) & Rochelle Deekman van Engel © Marijke de
Gruyter & Jet Vervest NTJONG.NL

Agamemnon is koning en staat op het punt om
de Trojaanse oorlog te beginnen. Maar zonder wind
kan zijn oorlogsvloot niet varen. Alleen als hij zijn
dochter offert aan de goden, kunnen de schepen
vertrekken. Agamemnon komt in conflict met
zijn vrouw. Ifigeneia denkt dat zij de oorzaak is
van de ruzies tussen haar ouders en probeert
het allemaal weer goed te maken.

de makers
Noël Fischer (NL), die eerder bij NTjong
de bekroonde voorstellingen In mijn hoofd ben
ik een dun meisje (eerder als schoolvoorstelling
in CCHA), Polleke, Leo & Lena en Zebra Zebra
maakte, regisseert haar eerste Griekse klassieker
in eigen stijl.
Actrice Sallie Harmsen (NL) won de Guido de
Moor-prijs en de Zilveren Krekel, o.a. voor haar rol
in Polleke.

29

LAGER ONDERWIJS

Maar sommige dingen zijn niet goed
te maken. Ook niet door ouders.

T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 2DE GRAAD

MA 29 JAN 18

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 250
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

de makers
De Toneelmakerij is een toonaangevend
jeugdgezelschap uit Amsterdam dat speelse
voorstellingen maakt met taal, beelden en muziek.
Eerder stonden zo al Kiezel, Fanny en Alexander,
De boevenkoning, Het begin van alles en Tantes bij
ons op de planken.

LAGER ONDERWIJS

Spijker heeft onmogelijke ouders. Het enige wat
ze goed kunnen is elkaar uitschelden en ruzie
maken. En nu zijn ze uit elkaar en hebben ze alles
door de helft gedaan. Maar je begrijpt dat daar ook
weer ruzie van komt. Want hoe verdeel je één wc,
of één keuken? En hoe verdeel je één kind?
Als hij op een avond ontdekt dat er een meisje
onder zijn bed verstopt zit, weet Spijker niet hoe
hij het heeft. Wie is dit meisje dat op elke vraag
een antwoord lijkt te hebben? Hoe komt zij aan
dat vuur in haar ogen? En kan zij Spijker helpen
bij het opvoeden van zijn o zo lastige
ouders?

TEKST Roel Adam REGIE Liesbeth Coltof SPEL Roel Adam, Tine
Cartuyvels, Debbie Korper & Phi Nguyen TONEELMAKERIJ.NL

Spijker is een verhaal over
een binnenste buiten gedraaide
wereld, een hysterische moeder en
een punctuele vader en over twee
kinderen die recht door zee gaan waar
volwassenen liever een omweg nemen.

DE TONEELMAKERIJ
Spijker
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DO 08 FEB 18
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KLEINE THEATERZAAL - MAX. 150
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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.
LAGER ONDERWIJS

BESTORM is een werkelijke onwerkelijke
trip naar een plek tussen fantasie en
fantasy.
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 was al meermaals bij ons
op bezoek.
TEKST Joost Vandecasteele, zeer vrij naar De Storm van
William Shakespeare REGIE Ruud Gielens SPEL Dirk
Van Dijck als oude magiër, een jonge elf & Paul Contryn
FIGUREN Paul Contryn TECHNIEK Dominique Defossez
PRODUCTIE beeldsmederij DE MAAN © Diego Franssens
DEMAAN.BE

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.

Regisseur Ruud Gielens groeide op in Mechelen,
met DE MAAN. Intussen woont en werkt hij in
Caïro, en maakt hij voorstellingen in Berlijn en
Brussel, Tunesië en Libanon.

beeldsmederij DE MAAN
BESTORM
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SPIRELLI VZW, ART-SPOT.BE &
THEATER FROEFROE
Maité, het meisje en de vogel
Maité, het meisje en de vogel is roadmovie
schimmenspel dat met kinderlijke bokkensprongen
danst op de exotische klanken van Les Baxter
en Martin Denny. Een absurd, darwinistisch
scheppingsverhaal zonder woorden en met live
muziek. De levenswandel van Maité, waarbij
Godzilla, de giftige appel van sneeuwwitje,
de eerste man op de maan en een gebraden kip,
een rol spelen.

In den beginne was er niets. Donker. En aan
de horizon kwam een klein lichtje. En de dingen
werden duidelijker. En de bomen groeiden.
En de dieren kregen lange sierlijke schaduwen in
het warme licht van de zon. En Maité (het meisje)
stond op en ontdekte de palmbomen op Hawaii en
de muziek van Martin Denny.
REGIE Dimitri Duquennoy ARTISTIEKE LEIDING Marc Maillard
SCHIMMENSPEL Bruno Vansina MUZIEK Martin Denny, bewerkt door
Pierre Vervloesem & Bruno Vansina DANSERS/ACTEURS Katrien
Vandergooten & Isabelle De Keyser MUZIKANTEN Bruno Vansina,
Pierre Vervloesem & Frank Van Eycken VIDEO Bram Goots

de makers
Theater Froefroe hoeven we niet meer voor
te stellen. Zij veroveren CCHA iedere keer ze
in huis zijn, dat is bekend. Voor
Maité, het meisje en de vogel
gingen ze een samenwerking aan
met Spirelli vzw en art-spot.be.

FROEFROE.BE & ART-SPOT.BE

Bruno Vansina won het Jazz
Concours van Breda en is bekend
van zijn werk bij FES, Brussels
Jazz Orchestra en Lady Linn &
Her Magnificent Seven.
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MA 12 & DI 13 MRT 18

de makers
Dansgezelschap Project Sally (NL) maakt
bijzondere dansvoorstellingen en interactieve
dansprojecten voor jong en oud. Vanuit thuisbasis
Maastricht verzamelen ze jonge dansers en
gerenommeerde choreografen om hun talenten
tot bloei te brengen, een jong publiek te inspireren
en hen letterlijk in beweging te zetten. Project Sally
stond al eerder in CCHA met o.a. Bull’s eye en
Revolt.

Dansparels is als een prachtige oester: het is
opgebouwd uit verschillende laagjes.
Uit drie delen om precies te zijn. Eerst gaan we
dansKIJKEN naar een minivoorstelling. Vervolgens
is er een dansDENKgesprek over wat de kinderen
gezien en beleefd hebben. Tenslotte gaan
de kinderen zelf bewegen: dansDOEN!
Kijken, praten en denken en doen: het levert
verrassende inkijkjes op en hele leuke
bewegingsmomenten!

DANSERS & WORKSHOPLEIDER Project Sally © Tycho Merijn
PROJECTSALLY.NL

PROJECT SALLY
Dansparels
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MA: 13.30 & DI: 9.30 U
PARKETZAAL 1 - MAX. 40
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

M U Z I E K T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 2DE GRAAD

VR 25 MEI 18

10.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 150
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

de makers
Zonzo Compagnie maakt avontuurlijke
muziekvoorstellingen over het werk van
fascinerende muzikanten en componisten. Nadat
ze eerder de muziek van John Cage, Miles Davis
en Johan Sebastiann Bach onder handen namen,
wordt nu de Italiaanse componist Luciano Berio
uitgepakt en aangepakt. Krokusfestival nodigde
Zonzo Compagnie eerder uit met Miles Stones,
Staring girl, Slumberland en 3ACH. BerBerio won in
Noorwegen de YAMA awards 2016.

LAGER ONDERWIJS

In BerBerio wordt de muziekwereld een paar keer
op zijn kop gezet volgens het recept van
de gevierde Italiaanse componist Luciano Berio.
Je bent getuige van een gezongen stripverhaal,
hoort wat er gebeurt als muziek van verschillende
componisten in de mixer verdwijnen en krijgt zijn
heerlijke Folk Songs te horen.
Vier muzikanten gidsen je doorheen
de muziekgeschiedenis, verleggen ondertussen
wat muzikale grenzen, gaan langs bij Berio’s muze
en hypergetalenteerde vrouw Cathy Berberian
en laten ons achter met de prettige vaststelling
dat de muziekwereld een kruitvat van creatieve
mogelijkheden is.

CONCEPT Letizia Renzini & Revue Blanche REGIE & VIDEO Letizia
Renzini MUZIEK Luciano Berio, Cathy Berberian & Revue Blanche
TECHNIEK, LICHT & DECOR Pieter Nys KOSTUUM Johanna Trudzinsky
COPRODUCTIE Concertgebouw Brugge, Jeugd en Muziek Vlaanderen
& KC Rataplan MET DE STEUN VAN Creatief Europa – Programma van
de Europese Commissie © Dries Segers ZONZOCOMPAGNIE.BE

Op het podium zie en hoor je het ensemble Revue
Blanche dat nog niet zo lang geleden de Klara
prijs won als jonge belofte. Muzikanten van
een buitengewoon niveau die in de Italiaanse
regisseur en videoartieste Letizia Renzini
de ideale partner vonden om de wereld van
Luciano Berio om te zetten in een wondere
multimediale voorstelling.

ZONZO COMPAGNIE
BerBerio
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T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 3DE GRAAD

VR 29 SEP 17

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 150
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

Niet vergeten is opgevat als een theatraal
luisterboek. Terwijl je kijkt naar de acteurs op
het podium, vertelt Joke van Leeuwen het
verhaal dat je hoort via een koptelefoon.
Ze spoort je aan mee te zoeken, te voelen,
te ruiken of te onthouden.

LAGER ONDERWIJS

Om een herinnering niet te laten vervliegen,
moet je die regelmatig tevoorschijn halen en
oppoetsen. Daarom zitten oude mensen vaak
herinneringen omhoog te halen. Ze hebben
er veel.
Als je zeven bent heb je er veel minder. In je
hoofd heeft de kast voor de herinneringen
nog veel lege laatjes. En de laatjes van je
eerste jaren, daar zit al haast niks meer in. Die
laatjes zaten immers niet goed dicht. Wat erin
zat is er weer uit gevlogen.
Maar waarom herinnert de een zich hetzelfde
zo anders dan de ander? Is onze verbeelding
ermee aan de haal gegaan om er mooiere
kleuren en verrassender vormen op aan te
brengen?
TEKST & STEM Joke van Leeuwen REGIE Lieke Benders
DRAMATURGIE Peter Antonissen SPEL Marie Groothof & Ad
van Iersel GELUIDSONTWERP Jolle Roelofs © Joost Milde
HOGEFRONTEN.NL

HOGE FRONTEN/
LIEKE BENDERS
Niet vergeten

de makers
Lieke Benders (Maastricht) werkte met haar
gezelschap Hoge Fronten en het vroegere
tmg LAP (Hasselt) al eerder met een tekst van
Joke van Leeuwen: Niet Wiet, wel Nel (coproductie
P2, 2012). Speciaal op haar vraag schreef Joke van
Leeuwen deze nieuwe tekst om naar te kijken en
te luisteren. Niet vergeten was vorig seizoen in
CCHA te zien als familievoorstelling.
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T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 3DE GRAAD

DI 14 NOV 17

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 250
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

Jacob en zijn dochter Nour zijn op zoek naar
een veilige plek om voorgoed te blijven. Ze maken
een verre en gevaarlijke reis. Onderweg vertelt
Jacob de prachtigste, grappigste en fantasievolste
verhalen en tovert zo hun barre tocht om tot
een groots avontuur. Hij kleurt hun grauwe, lange
dagen tot een sprookje waar Nour de prinses
in is. Douaneagenten veranderen in waakhonden,
een migratieambtenaar in een ijskoning en hun
medereizigers in Woestijnjasmijntjes.

de makers
De Toneelmakerij werkt vanuit Amsterdam en is
één van de grotere gezelschappen in Nederland.
Ze maken voorstellingen dicht op de huid van
de tijd, en met liefde voor de taal. Eerder stonden
Kiezel, Fanny en Alexander, De boevenkoning,
Het begin van alles, Tantes en Leuk! bij ons op
de planken.
TEKST George Elias Tobal REGIE Eran Ben-Michaël SPEL Denise
Aznam, Peter van Heeringen, Milan Sekeris & Jonata Taal © xxx
TONEELMAKERIJ.NL

LAGER ONDERWIJS

In de traditie van de prachtige film La vita è bella
(regie & spel Roberto Benigni, 1997),
is Woestijnjasmijntjes een ode aan de fantasie.
Een poëtische voorstelling over moed
en onschuld. Over een vader en
dochter. Over oorlog en vrede. Een
modern sprookje van een vader die zijn
dochter de mooiste bloemen laat zien in
een vallei van treurnis en ellende.

DE TONEELMAKERIJ/
GEORGE & ERAN
PRODUCTIES
Woestijnjasmijntjes
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T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 3DE GRAAD

MA 27, DI 28 & DO 30 NOV 17
10.30 & 13.30 U
OP SCHOOL - MAX. 1 KLASGROEP
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

HET BANKET
Vaders en eieren

LAGER ONDERWIJS

Vaders en eieren wordt in de klas gespeeld.
Een week voor de voorstelling krijgen de kinderen
in de klas van de juf of meester de dvd March of
the Penguins te zien. Ze weten niet wat er zich later
in de klas zal afspelen. De kinderen zijn dan ook
totaal verrast als plots een man en een vrouw hun
klas binnenstappen.

Ze zijn een hij-pinguïn en een zij-pinguïn.
Een koppel dus. Dan raakt het vrouwtje zwanger.
Het broeden kan beginnen. Maar: bij de keizerpinguïns is het de vader die het ei uitbroedt en
de moeder die op zoek moet naar voedsel.
TEKST Heleen Verburg REGIE Peter De Graef SPEL Brechtje Louwaard
& Tristan Versteven KOSTUUM Huguette D' STEM OP BAND Juliet Van
Bauwel © Raymond Mallentjer HETBANKET.BE

(De vrouw gaat het ei leggen. De man is op van
de zenuwen. Hij probeert zo goed en zo kwaad als
het gaat te assisteren.)
Man: En?
Vrouw: Nog niet.
Man: En?
Vrouw: Ja.
Man: Is het rond?
Vrouw: Natuurlijk is het rond.
Man: Is het glad en heel?
Vrouw: Het is het mooiste ei van de wereld.

Een humoristische voorstelling dicht-op-de-huid
van de kinderen!
de makers
Het Banket is een theatergezelschap voor kinderen
en volwassenen rond Tristan Versteven en Brechtje
Louwaard. Het Banket schuwt geen grote vragen
en maakt voorstellingen die meer bieden dan
alleen verstrooiing. Vaders en eieren stond al
eerder in Hasselt en werd zeer positief ontvangen.
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M U Z I E K T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 3DE GRAAD

DO 25 JAN 18

13.30 U
PODIUM OP PODIUM THEATERZAAL - MAX. 120
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

Oma is verdwaald in haar hoofd. Kleine Lizzie
probeert haar te volgen. Maar oma is niet bij te
houden. Oma danst en danst de wereld uit.
Als alles afstaat in mijn hoofd, als morgen in jurken
van gisteren rondloopt, blijft er nog de dans.
Als alles grijs wordt in mijn hoofd en alle vogels in
de lucht verdrinken, als alles wat ik wist, gewist is,
blijft er nog de dans.

LAGER ONDERWIJS

De dans verstijft niet aan het eind. De dans
verrimpelt nooit. De dans is adem in het donker.
De dans is glitter en is glans.
De dans is later en van lang geleden. De dans is
nergens en van overal. De dans is grijs, de dans
is glans. De dans is dans, is dans, is dans.
PETER THEUNYNCK

Als alles kan, kan niets kapot kruipt in het hoofd
van een demente vrouw en van haar kleindochter
die tracht te begrijpen wat er aan de hand is. Waar
komt oma vandaan? Wie was ze vroeger? Wie
is ze nu? En wat moet er nu met haar? Als alles
kan, wordt oma misschien straks wel een paarse
vlinder?

Danseres/fotografe Olympe Tits werkte samen
met o.a. Sidi Larbi Cherkaoui. Met haar eigen
voorstelling There’s more behind your eye viel ze in
de prijzen.

MUZIEK & COMPOSITIES Stan Nieuwenhuis SPEL & ZANG Aline
Goffin DANS, CHOREOGRAFIE & BEELD Olympe Tits TEKST Peter
Theunynck COACHING Mieke Laureys KOSTUUMS Sietske Van Aerde
LICHTONTWERP & TECHNIEK Max Adams GECREËERD in deFeniks
MET DE STEUN VAN WALPURGIS en in cc Deurne

Dichter/schrijver Peter Theunynck won de Guido
Gezelleprijs met De bomen zijn paars en de hemel
en zijn biografie van Karel van de Woestijne werd
genomineerd voor de AKO Literatuurprijs.

de makers
Actrice en zangeres Aline Goffin was o.a. te zien in
Starend Meisje van Zonzo Compagnie en leende
haar stem aan animatiefilms als Frozen en Alice in
Wonderland.

KOPSEER
Als alles kan, kan niets kapot

Componist/muzikant Stan Nieuwenhuis
componeerde o.a. voor het National Brass Band
Championships of Great Britain en won dit jaar de
European Composer Competition.
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T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 3DE GRAAD

MA 29 JAN 18

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 250
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

DE TONEELMAKERIJ
Spijker

LAGER ONDERWIJS

Als hij op een avond ontdekt dat er
een meisje onder zijn bed verstopt zit,
weet Spijker niet hoe hij het heeft.
Wie is dit meisje dat op elke vraag
een antwoord lijkt te hebben?
Hoe komt zij aan dat vuur in haar
ogen? En kan zij Spijker helpen bij
het opvoeden van zijn o zo lastige
ouders?
Spijker is een verhaal over
een binnenste buiten gedraaide
wereld, een hysterische moeder en
een punctuele vader en over twee
kinderen die recht door zee gaan
waar volwassenen liever een omweg
nemen.
TEKST Roel Adam REGIE Liesbeth Coltof SPEL Roel
Adam, Tine Cartuyvels, Debbie Korper & Phi Nguyen
TONEELMAKERIJ.NL

de makers
De Toneelmakerij is een toonaangevend
jeugdgezelschap uit Amsterdam dat speelse
voorstellingen maakt met taal, beelden en muziek.
Eerder stonden zo al Kiezel, Fanny en Alexander,
De boevenkoning, Het begin van alles en Tantes bij
ons op de planken.

Spijker heeft onmogelijke ouders. Het enige wat ze
goed kunnen is elkaar uitschelden en ruzie maken.
En nu zijn ze uit elkaar en hebben ze alles door
de helft gedaan. Maar je begrijpt dat daar ook weer
ruzie van komt. Want hoe verdeel je één wc, of
één keuken? En hoe verdeel je één kind?
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T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 3DE GRAAD

VR 09 FEB 18

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 150
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

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.

Auteur Joost Vandecasteele maakte
de jeugdvoorstellingen De wereld volgens lang,
dik en dom voor HETPALEIS en Sorry voor alles
voor Bronks. Als romancier is hij één van de meest
innovatieve stemmen in de Vlaamse literatuur.
Regisseur Ruud Gielens groeide op in Mechelen,
met DE MAAN. Intussen woont en werkt hij in
Caïro, en maakt hij voorstellingen in Berlijn en
Brussel, Tunesië en Libanon.
TEKST Joost Vandecasteele, zeer vrij naar De Storm van William
Shakespeare REGIE Ruud Gielens SPEL Dirk Van Dijck als oude
magiër, een jonge elf en Paul Contryn FIGUREN Paul Contryn
TECHNIEK Dominique Defossez PRODUCTIE beeldsmederij DE MAAN
© Diego Franssens DEMAAN.BE

LAGER ONDERWIJS

BESTORM is een werkelijke onwerkelijke trip naar
een plek tussen fantasie en fantasy.
de makers
Beeldsmederij DE MAAN maakt
visueel theater voor een jong publiek.
Hun voorstellingen bieden rijke
ervaringen aan het publiek: ze zijn
gelaagd, gevarieerd en avontuurlijk.
Het gezelschap was al meermaals
op bezoek in CCHA.

BEELDSMEDRIJ DE MAAN
BESTORM
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T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 3DE GRAAD

VR 02 MRT 18

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 200
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

LAGER ONDERWIJS

VILLANELLA &
HANNEKE PAAUWE
Dat begint hier al goed
Dat begint hier al goed is een humoristisch
en kwetsbaar verslag van het leven van
een fee met faalangst. Een sprookje over
falen en schaamte, over spijt hebben en
stommiteiten begaan. Over perfectie en
prestatiedwang. Over het verschil tussen
feeën en mensen.
Fee Canapé kan niet zo goed leren.
Ze is onhandig, ze sjoemelt en liegt soms.
Als straf moet ze van haar moeder op
het Departement Schaamte werken.
Elke dag krijgt Canapé er telefoontjes
van mensen met een wens.
Ze willen succes, bewondering, de beste
zijn en zich vooral niet moeten schamen.
Canapé tovert en tovert, maar hoe meer
ze tovert, hoe vaker de telefoons gaan.
Ze wordt bedolven onder de wensen.
Iedereen lijkt doodsbang om fouten te maken.
Om niet te voldoen. Canapé kan het werk niet
meer aan. Haar getover maakt niemand gelukkig.
Haar moeder is ontevreden. Canapé wil geen
depanneerfee meer zijn. Ze bedenkt een geheim
plan.

de makers
Hanneke Paauwe is auteur met grenzeloze
fantasie. Ze haalde de longlist voor De Gouden Uil
en schreef theaterteksten voor Laika, BRONKS en
Villanella. Ze ontving de 1000WATT Lichtpuntprijs
voor haar volledige œuvre. Hanneke regisseert
ook. Voorstellingen van haar waren te zien in
CCHA, zoals Sneeuwwitje, de 77 vergiften,
In Memoriam en Het laatste kind.

Dan verschijnt Waltraud, een slechte fee met een
zéér boosaardig voorstel...

TEKST & REGIE Hanneke Paauwe SPEL & DRAMATURGIE Goele Derick
SPEL OP FILM Lukas Smolders en een kind VIDEO Olivier D'Hose
DECOR & KOSTUUM Sara Dykmans © Sofie Jaspers VILLANELLA.BE
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DANS

LAGER ONDERWIJS 3DE GRAAD

DI 13 MRT 18

11 & 13.30 U
PARKETZAAL 1 - MAX. 40
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

de makers
Dansgezelschap Project Sally (NL) maakt
bijzondere dansvoorstellingen en interactieve
dansprojecten voor jong en oud. Vanuit thuisbasis
Maastricht verzamelen ze jonge dansers en
gerenommeerde choreografen om hun talenten
tot bloei te brengen, een jong publiek te inspireren
en hen letterlijk in beweging te zetten. Project Sally
stond al eerder in CCHA met o.a. Bull’s eye en
Revolt.

Dansparels is als een prachtige oester: het is
opgebouwd uit verschillende laagjes.
Uit drie delen om precies te zijn. Eerst gaan
we dansKIJKEN naar een minivoorstelling.
Vervolgens is er een dansDENKgesprek over
wat de kinderen gezien en beleefd hebben.
Tenslotte gaan de kinderen zelf bewegen:
dansDOEN!
Kijken, praten en denken en doen: het levert
verrassende inkijkjes op en hele leuke
bewegingsmomenten!

LAGER ONDERWIJS

DANSERS & WORKSHOPLEIDER Project Sally © Tycho Merijn
PROJECTSALLY.NL

PROJECT SALLY
Dansparels
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M U Z I E K T H E AT E R

LAGER ONDERWIJS 3DE GRAAD

VR 25 MEI 18

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 150
LEERLING: € 4 / INDIVIDUEEL: € 8

vonden om de wereld van Luciano Berio om
te zetten in een wondere multimediale voorstelling.

LAGER ONDERWIJS

In BerBerio wordt de muziekwereld een paar
keer op zijn kop gezet volgens het recept van
de gevierde Italiaanse componist Luciano Berio.
Je bent getuige van een gezongen stripverhaal,
hoort wat er gebeurt als muziek van verschillende
componisten in de mixer verdwijnen en krijgt zijn
heerlijke Folk Songs te horen.
Vier muzikanten gidsen je doorheen de muziekgeschiedenis, verleggen ondertussen wat
muzikale grenzen, gaan langs bij Berio’s muze
en hypergetalenteerde vrouw Cathy Berberian
en laten ons achter met de prettige vaststelling
dat de muziekwereld een kruitvat van creatieve
mogelijkheden is.

CONCEPT Letizia Renzini & Revue Blanche REGIE & VIDEO Letizia
Renzini MUZIEK Luciano Berio, Cathy Berberian & Revue Blanche
TECHNIEK, LICHT & DECOR Pieter Nys KOSTUUM Johanna Trudzinsky
COPRODUCTIE Concertgebouw Brugge, Jeugd en Muziek Vlaanderen
& KC Rataplan MET DE STEUN VAN Creatief Europa – Programma van
de Europese Commissie © Kris Hellemans ZONZOCOMPAGNIE.BE

de makers
Zonzo Compagnie maakt avontuurlijke
muziekvoorstellingen over het werk van
fascinerende muzikanten en componisten. Nadat
ze eerder de muziek van John Cage, Miles Davis
en Johan Sebastiann Bach onder handen namen,
wordt nu de Italiaanse componist Luciano Berio
uitgepakt en aangepakt. Krokusfestival nodigde
Zonzo Compagnie eerder uit met Miles Stones,
Staring girl, Slumberland en 3ACH. BerBerio won in
Noorwegen de YAMA awards 2016.

Op het podium zie en hoor je het ensemble Revue
Blanche dat nog niet zo lang geleden de Klara
prijs won als jonge belofte. Muzikanten van een
buitengewoon niveau die in de Italiaanse regisseur
en videoartieste Letizia Renzini de ideale partner

ZONZO COMPAGNIE
BerBerio
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T H E AT E R

SECUNDAIR ONDERWIJS 1STE GRAAD

MA 16 OKT 17

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 250
LEERLING: € 8 / INDIVIDUEEL: € 8

SECUNDAIR ONDERWIJS

HET BANKET
Dokter SZVO

Waar dokter Szvo verschijnt, stromen
de mensen toe. Hij is dan ook de geniale
oogdokter.
Zijn kar duikt overal op, onverwacht en
wonderlijk.
De knappe dokter en zijn nichtje Irina
geven de mensen prachtige nieuwe
ogen.
Maar! Hij is niet zomaar een dokter. Hij
bewaart de oude ogen in zijn rijdende
laboratorium, en ziet alles wat die ooit
zagen.
Wat moet hij doen als hij dingen
te weten komt die niet voor zijn ogen
bestemd zijn?

de makers
Brechtje Louwaard en Tristan Versteven richtten in
2009 Het Banket op. Dokter Szvo ging in première
in januari 2014 en speelde toen ook in CCHA.
Nu wordt de voorstelling wegens succes
hernomen. Net zoals Eiland Lucretia, Het land is
stil, Koning van de slaap, Vergeten man en Ivan
de Verschrikkelijke is Dokter Szvo een eigen tekst
van Het Banket. Stefaan Degand (bekend van
talloze theaterproducties en televisieseries) is
regelmatig te gast bij Het Banket.

Dokter Szvo zorgt voor opwinding over wonderlijke
nieuwe uitvindingen. Ook voor angst dat diezelfde
uitvindingen onze kwetsbare levens zullen
overnemen en beheersen.
TEKST Brechtje Louwaard & Tristan Versteven SPEL Stefaan Degand,
Brechtje Louwaard & Tristan Versteven DECOR Jean Block & Frank
Daniëls ERCOLA LICHT Thomas Cuyckens KOSTUUM Hannah Chebaro
AFFICHE Nick Andrews COPRODUCENT cc Mechelen © Dieter
Verbeeck HETBANKET.BE
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D A N S - T H E AT E R

SECUNDAIR ONDERWIJS 1STE GRAAD

DI 17 OKT 17

13.30 U
THEATERZAAL - MAX. 250
LEERLING: € 8 / INDIVIDUEEL: € 8

de makers
DOX en Maas theater en dans zijn elk begrippen
in het Nederlandse jeugdtheater. Waar Maas - één
van de grootste Nederlandse jeugdgezelschappen
- danstheater maakt voor alle leeftijden, spitst
DOX zich toe op multidisciplinaire voorstellingen
voor jongeren. Beide gezelschappen wonnen in
het verleden al verschillende prijzen. Ook in CCHA
zijn ze geen onbekenden meer (In mijn hoofd ben
ik een dun meisje, Sell me your secret/XL, ...).

Acht jonge mannen, verliefd op dansen en allemaal
eigenwijze laatbloeiers, jagen hun droom na:
een leven als danskunstenaar. De ambities zijn
hoog. Maar lukt het hen ook om tot iets te komen?
100% Selfmade laat zien dat twijfelen
een onverwachte bron van inspiratie kan zijn.
Een voorstelling over groep-struggles, durven falen
en nietsontziende liefde voor dans.
Een duidelijk verhaal met een zichtbare
boodschap. Getalenteerde dansers met
een onstuitbare energie, spectaculaire trucs,
strakke groepsformaties, veel verschillende
dansstijlen en een dikke laag humor.

CONCEPT & REGIE Arthur Rosenfeld CONCEPT & ARTISTIEK
ADVIES Hildegard Draaijer CHOREOGRAFIE Arthur Rosenfeld IN
SAMENWERKING MET Erik Bos, Niels van der Steen & de dansers
DRAMATURGIE Moos van den Broek DANS o.a. Dane Badal, Erik

Bos, Thomas Bos, Liam McCall, Mohamed Naaleye & Cris van Tol
PELCOACHING Victor Mentink DECOR Ascon de Nijs KOSTUUMS
Nicky Nina de Jong LICHTONTWERP Paul van Laak VISUALS Thomas
Bos BEELD Noa Verhofstad VIDEO Huub Laurens © Kamerich &
Budwilowitz-Eyes2 MAASTD.NL & WIJZIJNDOX.NL

MAAS THEATER DANS/DOX
100% selfmade
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Ever Tried. Ever Failed. No Matter. Try Again. Fail
again. Fail Better. SAMUEL BECKETT

D A N S - T H E AT E R

SECUNDAIR ONDERWIJS 1STE GRAAD

WO 18 OKT 17

10.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 200
LEERLING: € 8 / INDIVIDUEEL: € 8

Ter info: van 3 september 2017 tot 20 januari
2018 loopt in het Literair museum (Hasselt)
de tentoonstelling Vuil vel. Sprookjes en taboe
waarin oudere, rauwe versies van sprookjes in
boekvorm worden tentoongesteld samen met
hedendaagse bewerkingen ervan.

Toen prins Varken haar van dichtbij kon bekijken,
zag hij pas echt hoe mooi en begeerlijk zijn jonge
bruid was. Hij kwijlde van vreugde. Walmend en
vunzig als hij was, sprong hij om haar heen. Hij ging
zich te buiten aan allerlei handtastelijkheden.
UIT: BEEST IN BED – KONING VARKEN

SECUNDAIR ONDERWIJS

VRIJ NAAR DE BOEKEN Vuil Vel & Beest in Bed van Marita de Sterck
TEKST, SPEL & MUZIEK Mieke Laureys, Annelore Stubbe & Martine
de Kok MUZIEKCOMPOSITIE Martine de Kok COACH Stefan Perceval
© Kris Dewitte HETGEVOLG.BE

De makers
Het Gevolg is een theaterwerkplaats in de Kempen
die, onder leiding van Stefan Perceval enthousiast
aan voorstellingen werkt die sociale betekenis
hebben en er ook en vooral voor jongeren toe
doen.

Twee actrices en een muzikante nemen in deze
voorstelling geen blad voor de mond. Weg met
braaf! De wereld is gruwelijk en dat moet gezegd
worden. Maar er is ook de erotiek. Hoe
ver durf je daarin te gaan?
Het zwart-witdenken van pubers en
de intensiteit van hun relaties komt in
deze voorstelling volop aan bod.
Op korte tijd worden vriendschappen
zeer hecht, maar kletteren ruzies des
te harder. En vooral: meningen worden
levensnoodzakelijke wetten.
Vuil vel is gebaseerd op de sprookjesboeken Vuil Vel en Beest in Bed van
antropologe en jeugdauteur Marita
de Sterck.

HET GEVOLG
Vuil vel
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T H E AT E R

SECUNDAIR ONDERWIJS 1STE GRAAD

DO 26 OKT 17

SECUNDAIR ONDERWIJS

13.30 U
PODIUM OP PODIUM THEATERZAAL - MAX. 90
LEERLING: € 8 / INDIVIDUEEL: € 8

Dear humans brengt je - geïnspireerd door scifi,
Daft Punk en Mr. Bean - naar een wereld vol
onbekende talen, geluid en beweging. Drie dansers
- vrouwen, of zijn het misschien aliens - exploreren
en verkennen een veelheid aan situaties met
elkaar en met het publiek. Wie is de normale?
Wie observeert wie? Wat gebeurt er als je geen
sociale structuren begrijpt en daar niet naar
handelt? Met een flinke dosis humor hebben deze
straffe Zweedse danseressen het in Dear humans
over er niet bij horen en je plek niet vinden.

de makers
Dansstationen is de grootste presentatieplek
voor hedendaagse dans in Zweden. Met hun
Turnekompaniet (‘reizende compagnie’) maken
ze ook eigen producties. De voorbije jaren
waren ze herhaaldelijk te gast in CCHA tijdens
Krokusfestival, meest recent nog met Matta matta
waarbij twee dansers zichzelf verloren in
een avontuurlijk landschap van turnmatten.
CONCEPT & CHOREOGRAFIE Mari Carrasco DANS Alexandra
Göransson, Andrea Deres & Elin Hallgren of Maria Pihl
LICHTONTWERP Imre Zsibrik © Imre Zsibrik DANSSTATIONEN.NU

DANSSTATIONEN
Dear humans
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13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 150
LEERLING: € 8 / INDIVIDUEEL: € 8

LAIKA & MARJET MOORMAN
My robot is a lover

In My Robot is a Lover wordt een dilemma
voorgelegd: kiezen we voor een berekend
liefdesleven, vrij van ergernissen, risico’s en
hartenpijn? Of nemen we de liefde zoals ze is –
ongrijpbaar, onverklaarbaar, onzegbaar?

Het is 2093. Of 2067. Of misschien gewoon 2018.
Het doet er niet toe: het is de toekomst.
Hij wil iets.
Kussen. Vrijen, misschien wel. Verliefd worden,
vlinders in zijn buik. Grote, Ware Liefde, als het even
kan. Hij doet een bestelling. De A8128. En ze komt.
Een meisje, perfect voor hem.
Einde verhaal? Toch niet. Er komt nog iemand.
Zijn buurmeisje. Bepaald geen prototype. Bepaald
geen robot. Bepaald geen meisje, perfect voor
hem.

de makers
Marjet Moorman maakte deze voorstelling – over
liefde in een gedigitaliseerde wereld - in het kader
van haar master regie aan de Toneelacademie
Maastricht. Op vraag van en onder de vleugels van
Laika diept ze dit project verder uit.

REGIE Marjet Moorman SPEL Laura De Geest, Santino Slootweg
& Joke Van Canneyt ADVIES VORMGEVING Vasilis Apostolatos
COACHING TEKST & DRAMATURGIE Mieke Versyp COACHING REGIE
Jo Roets © Kathleen Michiels LAIKA.BE
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VR 17 NOV 17

10.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 200
LEERLING: € 8 / INDIVIDUEEL: € 8

Zonder u gaat over stom noodlottig toeval, over
afscheid nemen, over loslaten.
Over een koppel dat met hun speciaal gebouwde
tweepersoons-mobilbike een jaar lang de wereld
rondreist. Hij is dood, dat wel. Maar hij reist mee.
Gewoon.
Zwaar? Niet echt. Er zal gelachen worden. Veel.
Maar ook geweend. Een beetje.

Hij heeft in de garage een verrassing gebouwd,
voor haar.
Zij komt terug van zakenreis.
Hij wacht.
Zij komt aan in Zaventem. 22 maart 2016.
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage.
Zij hoort een verschrikkelijke knal. En nog één.
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage.
Zij zit vast. Chaos, geen taxi's.
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage… en krijgt
honger.
Zij vindt eindelijk een bus.
Hij gooit een kerstomaatje op en vangt het met
open mond.
Zij is bijna thuis.
Hij krijgt geen adem.
Zij stapt het huis in, ziet op de keukentafel een
briefje: ‘Kom naar de garage. Nu.'
Ze vindt hem.

De makers
Mich Walschaerts speelt al een half leven bij
Kommil Foo. Ineke Nijssen studeerde aan
de Toneelacademie van Maastricht. Ze speelde
eerst bij Eva Bal’s Speeltheater en later bij Eric De
Volders Toneelgroep Ceremonia en het KIP. Ineke
coachte de laatste Kommil Foo-voorstelling.

MICH WALSCHAERTS &
INEKE NIJSSEN
Zonder u
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COACHING Frans Van der Aa DECOR Kris van Oudenhove TECHNIEK
Koen Bellens & Ivan Vermorgen © Thomas Dhanens

DANS

SECUNDAIR ONDERWIJS 1STE GRAAD

DI 20 MRT 18

13.30 U
THEATERZAAL - MAX. 200
LEERLING: € 8 / INDIVIDUEEL: € 8

voor een spannende combinatie tussen hoge en
lage cultuur, en tussen spelers met verschillende
etnische achtergronden. DOX won al twee maal
een Zilveren krekel en één maal
de Fentener van Vlissingen Cultuurprijs voor haar
jarenlange inzet voor jongerentheater.

Role model is een performance waarin funk en
moderne dans op elkaar botsen. Zes vrouwelijke
dansers presenteren zich in vol ornaat; ieder
met een andere achtergrond, een uniek talent en
een eigen danstaal. De persoonlijkheden spatten
van het podium af. Dit is de mens achter de danser:
gevoelig, maar ook fier en met lef.

Choreografe Nicole Beutler (NBprojects) maakt
beeldend theater; filosofisch, poëtisch, opwindend
en altijd doordrongen van subtiele humor.

SECUNDAIR ONDERWIJS

Role model pleit voor meer solidariteit onder
vrouwen, met respect voor ieders eigen kracht.
Met sterke woorden gerapt, gesproken en
gezongen vieren we de individualiteit.
CONCEPT & IDEE Nicole Beutler & Magne van den
Berg REGIE Nicole Beutler TEKST Magne van den
Berg SPEL 6 vrouwelijke dansers WIJZIJNDOX.NL &
NBPROJECTS.NL

Sterk. Poëtisch. Kwetsbaar. Rauw. Mooi.
Onzeker en alles daartussen.
de makers
DOX (NL) maakt voorstellingen met
dans en theater rond actuele thema’s
die dicht bij de leefwereld van jongeren
staan. Het Utrechtse gezelschap zorgt

DOX/NBPROJECTS/
NICOLE BEUTLER
Role model
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DI 26 SEP 17

SECUNDAIR ONDERWIJS

13.30 U
THEATERZAAL - MAX. 250
LEERLING: € 8 / INDIVIDUEEL: € 8

de makers
fABULEUS (Leuven) is een productiehuis voor
dans en theater dat de artistieke samenwerking
tussen jong talent en ervaren makers centraal stelt.
Het biedt jongeren en jongprofessionelen artistieke
omkadering om hun passie en talent als speler,
danser of maker te ontwikkelen.

Een aantal drones, een volwassen hedendaagse
danseres en zeven jonge urban danders staan
tegenover elkaar. Ze draaien om elkaar heen. Ze
observeren, kopiëren, dagen elkaar uit. Solo’s en
battles versmelten tot groepsdansen. Bewegingen
botsen of gaan viraal. Verschillende werelden
schuren langs elkaar heen en op het raakvlak
ontstaat een nieuwe danstaal.

Ugo Dehaes studeerde aan P.A.R.T.S., de dansopleiding van Anne Teresa De Keersmaeker.
Na enkele jaren gedanst te hebben bij Meg
Stuart/Damaged Goods richtte hij zijn eigen
gezelschap op: kwaad bloed. In 2013 maakte
hij zijn eerste voorstelling voor een jong publiek,
in samenwerking met fABULEUS: GIRLS, met
meisjes tussen 10 en 14 jaar. Voor Rats gaat Ugo
opnieuw met een groep jongeren aan de slag.

CHOREOGRAFIE Ugo Dehaes DANS Romain Alerm y Domingo,

Quentin Croux, Jenna Jalonen, Louna Naso, Mirte Oudermans, Ninon
Pereira Portela, Louise Pinsar & Fien Voorspools ASSISTENTIE
CHOREOGRAFIE Jenna Jalonen & Katja Pire GASTCHOREOGRAFEN
Frédéric Celini (hip hop), Koen ‘Little’ Horsten (breakdance) & Mendo
(house)SCENOGRAFIE & LICHT Timme Afschrift MUZIEK Adrian
Newgent DRONES & SOFTWARE Mario Henrique Cruz Torres, Hoang
Tung Dinh, Marvin Ferber, Kristof Coninx & Tom Holvoet (imecDistriNet) PRODUCTIELEIDING & KOSTUUMS Cynthia Schenkels
ASSISTENTIE KOSTUUMS Lotte Stek TECHNIEK Tom Philips
COPRODUCTIE kwaad bloed & STUK IN SAMENWERKING MET TAKT
Dommelhof & Zinnema MET DANK AAN Misha Demoustier, Karel
Dombrecht & Pianofabriek © Clara Hermans FABULEUS.BE

Ugo Dehaes/fABULEUS
Rats
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MICH WALSCHAERTS &
INEKE NIJSSEN
Zonder u

Zonder u gaat over stom noodlottig toeval,
over afscheid nemen, over loslaten.
Over een koppel dat met hun speciaal gebouwde
tweepersoons-mobilbike een jaar lang de wereld
rondreist. Hij is dood, dat wel. Maar hij reist mee.
Gewoon.
Zwaar? Niet echt. Er zal gelachen worden. Veel.
Maar ook geweend. Een beetje.

Hij heeft in de garage een verrassing gebouwd,
voor haar.
Zij komt terug van zakenreis.
Hij wacht.
Zij komt aan in Zaventem. 22 maart 2016.
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage.
Zij hoort een verschrikkelijke knal. En nog één.
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage.
Zij zit vast. Chaos, geen taxi's.
Hij wacht bij zijn verrassing in de garage… en krijgt
honger.
Zij vindt eindelijk een bus.
Hij gooit een kerstomaatje op en vangt het met
open mond.
Zij is bijna thuis.
Hij krijgt geen adem.
Zij stapt het huis in, ziet op de keukentafel een
briefje: ‘Kom naar de garage. Nu.'
Ze vindt hem.

COACHING Frans Van der Aa DECOR Kris van Oudenhove TECHNIEK
Koen Bellens & Ivan Vermorgen © Thomas Dhanens

De makers
Mich Walschaerts speelt al een half leven bij
Kommil Foo. Ineke Nijssen studeerde aan
de Toneelacademie van Maastricht. Ze speelde
eerst bij Eva Bal’s Speeltheater en later bij Eric De
Volders Toneelgroep Ceremonia en het KIP. Ineke
coachte de laatste Kommil Foo-voorstelling.
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13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 200
LEERLING: € 8 / INDIVIDUEEL: € 8

T H E AT E R

SECUNDAIR ONDERWIJS 2DE GRAAD

DI 30 JAN 18

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 150
LEERLING: € 8 / INDIVIDUEEL: € 8

de makers
De Jonge Republiek is het theatergezelschap
van regisseur Silvia Andringa (vroeger bij Het
Laagland).
Ze maakt gelaagd, beeldend en muzikaal
teksttheater waarbij de jonge spelers niet alleen
de uitvoeders, maar vaak ook de co-creators zijn.
Silvia Andringa kijkt met passie en humor naar
het leven van jonge mensen en naar hun moed om
stappen te zetten in een snel veranderende wereld.
Dit leidt tot indringend, energiek en actueel theater
dat de jongeren weet te raken.

SECUNDAIR ONDERWIJS

Drie jonge theatermaaksters hebben verschillende
roots, maar dezelfde vragen: Wie of wat bepaalt
je identiteit: jijzelf, je omgeving of je achtergrond?
Wat is je imago en wat doe je er mee? Moet je
nog iemand worden of ben je al iemand? Kan je
ontsnappen aan jezelf? Zijn vrouwen écht anders
dan mannen? Heeft girlpower eigenlijk iets met
mannen te maken? En hoe hard moet je roepen
om gehoord te worden? Op ieder antwoord, volgt
een nieuwe vraag…en meer chaos en lawaai.
CONCEPT & IDEE Silvia Andringa REGIE Silvia Andringa SPEL Dorothy
Blokland, Joske Koning & Birgit Welink VORMGEVING Elze van den
Akker COMPOSITIE Laurens Joensen KOSTUUMS Arien de Vries
LICHTONTWERP Paul Jonker © Saris den Engelsman

In hun zoektocht naar antwoorden,
keren de drie dames terug naar
de klassieke gruwelmythe Philomela,
uit de Metamorfosen van Ovidius. Een sterk
verhaal over twee zussen die zich verzetten
tegen hun lot en er alles aan doen om hun
ellendige leven om te gooien. Girlpower van
2000 jaar geleden als inspiratie voor
de vragen van deze tijd.

DE JONGE REPUBLIEK
Imagine the silence
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DO 15 & VR 16 MRT 18
DO: 13.30 U & VR: 10.30 U
THEATERZAAL - MAX. 200
LEERLING: € 8 / INDIVIDUEEL: € 8

De makers
In 2014 studeerde Talitha De Decker af in
de choreografie aan de Fontys Hogeschool voor
Kunsten in Tilburg. Als afstudeervoorstelling
maakte ze SNAP, een kort duet voor twee
professionele dansers. Ze ging uit van de vraag:
hoe kan je toegankelijke dans brengen zonder
commercieel te worden? Voor SNAP XL breidt
ze dit onderzoek verder uit naar een groep van
veertien dansers.
Voor dit uitzonderlijke project werken 7 Limburgse
cultuurcentra samen met het Leuvense dans- en
theaterhuis fABULEUS.

fABULEUS/
TALITHA DE DECKER
SNAP XL

DANS Maxine Bantje, Nikita Calatabiano, Lotte Curinckx, Lenny
Gaethofs, Domien Huybrechts, Amina Iddrisu, Britt Lemmens, Ianthe
Maes, Gus Philips, Lien Sodermans, Louis Staquet, Rob Vanderoost,
Liene Verwimp & Kaatje Vranken CHOREOGRAFIE Talitha De
Decker ASSISTENTIE CHOREOGRAFIE Piet Van Dycke COACHING
Natascha Pire DRAMATURGIE Peter Anthonissen MUZIEK Benjamien
Lycke SCENOGRAFIE Oona Sauwens PRODUCTIE fABULEUS
COPROPRODUCTIE cultuurcentrum Hasselt, cc MUZE, C-Mine
cultuurcentrum, cultuurcentrum Casino, cultuurcentrum De Adelberg,
cc Maasmechelen & cc de VELINX MET DE STEUN VAN Provincie
Limburg © Joeri Thiry, STUK - Huis voor Dans, Beeld & Geluid
FABULEUS.BE
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Een vonk. Een energiebom. Een trance.
Met SNAP XL maakt de jonge choreografe
Talitha De Decker een ongegeneerd positieve
dansproductie. Daarin boort ze recht naar de kern
van haar eigen dansplezier. En dat ontvlamt op
de vette beats van 90’s-muziek. Combinaties van
eenvoudige discobewegingen vloeien samen tot
hypnotiserende structuren. Op de dansvloer staan
14 krachtige jongeren (waarvan het merendeel uit
Limburg!) die de 90’s alleen maar kennen van de
recente Pokémon-revival.

T H E AT E R

SECUNDAIR ONDERWIJS 2DE GRAAD

VR 20 APR 18
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13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 200
LEERLING: € 8 / INDIVIDUEEL: € 8

BRANDUNG/JELLE MARTEEL
Midzomernachtsdroom

De liefde raast als een rollercoaster door hun
aderen, recht naar het hart. Via alle personages
gaat Marteel op zoek naar de ware aard van
de liefde maar komt ook zelf in verwarring
terecht. “Liefde. Een onmogelijk verlangen,” zoals
psychiater Dirk De Wachter zegt.

vreemd toch
dat verhaal van die geliefden
meer vreemd dan waar
waanzin en liefde maken uw kop zot
en laten het zodanig spoken
dat ge niet meer weet
wie ge zijt
waar ge zijt
of waarom ge zijt

de makers
Brandung is het gezelschap rond Phillippe Annaert
en Jelle Marteel. De twee makers leerden elkaar
kennen aan het KASK Gent waar ze tien jaar
geleden afstudeerden als master in het drama.
Samen maken ze poëtisch en expressief werk dat
op zoek gaat naar de romantische ziel van de mens.
Jelle Marteel speelde in zijn eigen bewerking
van De kleine prins en realiseerde als winnaar
van D-buut 2010 Wanikan bij 4Hoog. Voor
het Krokusfestival 2014 maakte hij HUIS,
een locatievoorstelling in de living. Zijn voorstelling
Boomjong was eveneens te zien in CCHA.

VAN EN MET Jelle Marteel COACHING Philippe Annaert
LICHTONTWERP Dirk De Hooghe TECHNIEK Frederik Desmedt
COPRODUCTIE cc De Grote Post MET DE STEUN VAN de stad
Oostende & provincie West-Vlaanderen © Nana Vaneessen
BRANDUNG.BE

Jelle Marteel bewerkt Shakespeares
Midzomernachtsdroom tot een een uitgepuurde,
krachtige vertelling over een zoektocht die ons
allen bezighoudt. Hij heeft daarbij de geschifte
ambitie om alle elf personages zelf te spelen.
Van de dolverliefde jongeren over een oude,
rijke koning met zijn jonge, blonde deerne tot
een versleten koppel elfen uit het woud.
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13.30 U
THEATERZAAL - MAX. 300
LEERLING: € 8 / INDIVIDUEEL: € 8

Een bom is geëxplodeerd, een stad verlamd van
angst. Amor dwaalt door de straten en doet zijn
best niet op te vallen. Vooral geen aandacht te
trekken. Maar wat is normaal gedrag als iedereen
zo wantrouwig naar je kijkt? Lijkt hij niet verdacht
veel op de dader? Dezelfde afkomst, dezelfde
zwarte rugzak? Is hij misschien de dader, of zijn
het de ogen van anderen die hem langzaam
veranderen in de gehate terrorist? Amor weet
het niet meer.
SECUNDAIR ONDERWIJS

I call my brothers is gebaseerd op de gelijknamige
roman van de toonaangevende ZweedsTunesische auteur Jonas Hassen Khemiri, die
het boek schreef als reactie op de terroristische
bomaanslag in het centrum van Stockholm
in 2010.
Het publiek kruipt in het hoofd van
een jongeman en volgt hem 24 uur
van zijn leven. Dwalend door de stad,
op het felle ritme van de dans, wordt hij door
zijn eigen schaduw op zijn hielen gezeten.
De telefoon waarmee hij zijn brothers belt,
is zijn enige levenslijn.

TEKST Jonas Hassen Khemiri CHOREOGRAFIE Wies Bloemen
REGIE Liesbeth Coltof DECOR & LICHT Erik van Raalte AYA.NL &
TONEELMAKERIJ.NL

De Toneelmakerij is één van de grootste
jeugdgezelschappen van Nederland en maakt
voornamelijk teksttheater.
Danstheater AYA is even kleurrijk als
de maatschappij divers is en maakt energieke
en directe voorstellingen met een combinatie
van dans en theater.

de makers
Voor het eerst slaan De Toneelmakerij en
Danstheater AYA de handen ineen. Beide
Nederlandse gezelschappen vonden in
het verleden gemakkelijk hun weg naar CCHA
(De Toneelmakerij staat hier dit seizoen met nog
twee andere voorstellingen, pagina 28, 35 en 38).

DANSTHEATER AYA/
DE TONEELMAKERIJ
I call my brothers
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SECUNDAIR ONDERWIJS 3DE GRAAD

MA 15 JAN 18

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL - MAX. 300
LEERLING: € 8 / INDIVIDUEEL: € 8

OSAMA ABO AMRO/KunstZ
Dying for life

DOCUMENTAIRE: REGIE Hussein Shabeeb & Andrés Lübbert MUZIEK
Alejandro Rivas Cottle PRODUCTIE Cinebelgicano COPRODUCTIE
KunstZ & Arenberg MET DE STEUN VAN Fonds voor Talentontwikkeling
THEATERVOORSTELLING: SPEL Osama Abo Amro, Fahad Jabbar
Atiyah Al-Azzawi, Tawfeeq Younus Al-Najafi, Saif Salloomi Sarhan
Alhilali, Mahmood Alrawi, Mohamed Dahman El Haimoud, Mohamed
Louai Hashem, Dara Sheikhi & Mohamad Amjad Shaaban REGIE
Osama Abo Amro COACHING Enrica Camporesi EINDREGIE Jo
Roets PRODUCTIE ASSISTENT Dara Sheikhi GELUID Khadija Ikane
PRODUCTIE kunstZ COPRODUCTIE Arenberg IN SAMENWERKING
MET Laika MET DE STEUN VAN Fonds voor Talentontwikkeling MET
DANK AAN Rataplan © Victoriano Moreno KUNSTZ.BE

De theatervoorstelling
Osama Abo Amro is een theatermaker uit Aleppo.
Hij arriveerde in de zomer van 2015 in Antwerpen
en vond via het opvangcentrum van Kapellen,
de weg naar kunstZ. Samen met 7 andere jonge
vluchtelingen uit Syrië en Irak die in het centrum
verbleven, schreven ze zich in voor
de kunstZacademie.

De documentaire
Filmmakers Andrés Lübbert (destijds zelf gevlucht
voor het regime van Pinochet) en Hussein
Shabeeb volgen in de documentaire Dying for Life
Osama en Dara, twee Syriërs die elkaar ontmoeten
in het opvangcentrum van Kapellen. Osama schrijft
een theaterstuk over zijn ervaringen als politiek

Hold on... It is a trip like the one I did ... - says one.
All what we told is true! - shouts someone else.
You must trust us, that is not fiction.- claims
another.
de makers
KunstZ is een organisatie
die inzet op de opleiding,
ondersteuning en
begeleiding van acteurs en
podiumkunstenaars van
diverse origine.
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vluchteling en droomt ervan het te kunnen spelen
in een echt theater. Ondanks de moeilijkheden
waarmee Osama en Dara in België geconfronteerd
worden, blijven ze glimlachen. We ontdekken
het verhaal achter de glimlach, een humane
queeste om geaccepteerd te worden in
een nieuwe samenleving.

Deze voorstelling omvat een ingekorte
documentaire (33 min.), een theatervoorstelling
(30 min.) en een nagespek.

T H E AT E R

SECUNDAIR ONDERWIJS 3DE GRAAD

DI 15 MEI 18

13.30 U
PODIUM OP PODIUM THEATERZAAL - MAX. 90 (3 KLASSEN)
LEERLING: € 8 / INDIVIDUEEL: € 8

De schoolvoorstelling vindt plaats op 15 mei
om 13.30 u en is uitsluitend bedoeld voor
de deelnemende klassen. Na de voorstelling is
er de mogelijkheid tot een nagesprek.
’s Avonds speelt Brief aan mijn kind voor
het reguliere avondpubliek.

SECUNDAIR ONDERWIJS

Brief aan mijn kind is een voorstelling op basis van
brieven die leerlingen van het secundair onderwijs
en volwassenen van enkele Hasseltse organisaties
schrijven aan hun (fictieve) kind. Deze brieven
verweeft Maelstrom met de brief die theatermaker
Thomas Janssen naar zijn eigen zoon schreef kort
na diens geboorte. Het resultaat is een intieme,
warme en poëtische voorstelling.

TEKST Thomas Janssens & het publiek CONCEPT & SPEL Jorre
Vandenbussche & Thomas Janssens GELUIDSONTWERP Ruben
Nachtergaele ONTWERP & UITVOERING ZITBANKEN Mikaël Wellens
LICHT Thomas Glorieux ZANG Beritan Yavuz © Vira Buchkovska

Voortraject
In september bezoekt MAELSTROM
de deelnemende klassen en vraagt de leerlingen
een brief naar hun (toekomstige) kind te schrijven.
De brieven kunnen raad bevatten, bedenkingen,
woorden van moed of troost, inzichten, vragen...
De leerkrachten kiezen zelf of ze de leerlingen
voorbereiden op deze taak met bijvoorbeeld
een les rond maatschappijzin, ecologie of
economie. De makers van MAELSTROM gaan
vervolgens met de brieven aan de slag en
verwerken ze in hun voorstelling.

MAELSTROM.BE

de makers
MAELSTROM is het teksttheatergezelschap
van Thomas Janssens en Jorre Vandenbussche.
Ze richten zich op de positieve krachten in
de samenleving en gaan actief op zoek gaan
naar allianties en samenwerkingen die hun werk
verdiepen en verrijken.

MAELSTROM
Brief aan mijn kind
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MET DE KLAS NAAR EEN AVONDVOORSTELLING

Hieronder selecteerden we een aantal avondvoorstellingen die geschikt zijn voor een jonger publiek.
Maar je kan ook andere keuzes maken. Je kan altijd een mailtje sturen naar dagvoorstellingen@ccha.be
om meer info over bepaalde producties 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.
L I T E R AT U U R

SECUNDAIR ONDERWIJS 3DE GRAAD

DO 19 OKT 17
SECUNDAIR ONDERWIJS

20 U
KLEINE THEATERZAAL
LEERLING: € 9

DIMITRI VERHULST &
CORRIE VAN BINSBERGEN
Godverdomse dagen op
een godverdomse bol
In zijn kenmerkende stijl, scherp met een ironische
onderlaag, schetst Dimitri Verhulst de evolutie
van de mensheid. Vanaf het moment dat we op
twee benen gingen lopen tot en met de jaren
dat we elkaar naar de andere wereld zijn gaan
bombarderen.
PERFORMANCE Dimitri Verhulst GITAAR Corrie van Binsbergen PIANO
Albert van Veenendaal BAS Hein Offermans KLARINET & SAX Jasper
Blom DRUMS & PERCUSSIE Alan Purves FAGOT & SAX Jan Willem
van der Ham
SUN*SUN*SUN STRING ORKESTRA: VIOOL Jeroen Baert ALTVIOOL
Yumika Lecluyze CELLO Seraphine Stragier © Ben Van Duin
STICHTINGBROKKEN.NL & DIMITRIVERHULST.NL

Corrie van Binsbergen componeerde voor
de gelegenheid een muzikale literaire trip als
een goddelijke film voor de oren.
Dimitri Verhulst is één van de grote schrijvers
van de Lage Landen. Van zijn klassieker
De helaasheid der dingen zijn meer dan 200.000
exemplaren verkocht en het boek werd verfilmd
en bekroond met de Gouden Uil Publieksprijs.
Met Godverdomse dagen op een godverdomse bol
won Verhulst de Libris Literatuurprijs.
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DANS

SECUNDAIR ONDERWIJS 3DE GRAAD

SECUNDAIR ONDERWIJS 3DE GRAAD

DI 24 OKT 17

DI 14 NOV 17

ENSEMBLE LEPORELLO
Shakespeare is dead - get over it!

WIM VANDEKEYBUS/ULTIMA VEZ
In spite of wishing and wanting

Dat deze productie in 2016 werd gemaakt, is geen
toeval: het was 400 jaar geleden dat Shakespeare
stierf. Vier eeuwen na dato zijn zijn stukken nog
steeds immens populair. Maar zijn de stukken nog
wel zo relevant als vier eeuwen geleden? Of wat
kunnen ze de dag van vandaag nog betekenen?
Kunnen wij de werken misschien niet beter samen
met de man laten rusten?

In spite of wishing and wanting (1999) is
een mijlpaal in het œuvre van Wim Vandekeybus.
Meer dan vijftien jaar later zet een volledig nieuwe
cast zijn tanden in deze iconische productie.
Vandekeybus neemt een radicaal besluit: hij gaat
aan de slag met een volledig mannelijke cast.
Mét succes: de voorstelling - woest, wild, naïef en
speels - slaat wereldwijd in als een bom.
Met een minimum aan theatrale middelen slaagt
Vandekeybus er in om gewaagde thema’s
te vatten in prachtige beelden en om te zetten in
de spectaculaire en poëtische danstaal van Ultima
Vez. Bezwerende filmbeelden en danssequenties
- ondersteund door de sensuele soundtrack van
David Byrne - vloeien over in monologen over
angst, verlangen naar geborgenheid en de magie
van de slaap.

20 U
KLEINE THEATERZAAL
LEERLING: € 8

20 U - INLEIDING 19.15 U
THEATERZAAL
LEERLING: € 13

TEKST Paul Pourveur SPEL Machteld Timmermans & Johan Knuts
COACH Dirk Opstaele COPRODUCTIE The Fentum Factor & Atelier
Spectaculaire © Üstökös LEPORELLO.BRUSSELS

Shakespeare is dead is een reflectie op
het jubuleum. Met hun typerende uitgepuurde
vorm en de soberste middelen weten de acteurs
van Leporello een weelderige wereld op te roepen.
Paul Pourveurs tekst neemt het soms ontroerende,
soms speelse liefdesverhaal van William en Mary
als rode draad. De personages banen zich vol
passie een weg door de grote thema’s en nemen
het publiek daarbij moeiteloos met zich mee.

REGIE, CHOREOGRAFIE & SCONOGRAFIE Wim Vandekeybus
UITGEVOERD DOOR Rob Hayden, Eddie Oroyan, Yassin Mrabtifi,

Guilhem Chatir, Grégoire Malandain, Luke Jessop, Luke Murphy,
Flavio D'Andrea, Knut Vikström Precht, Cheng-An Wu & Baldo Ruiz
ORIGINELE MUZIEK & SOUNDSCAPE David Byrne FUZZY FREAKY
REMIX DJ Food CHOREOGRAFISCHE ASSISTENTIE Iñaki Azpillaga
& German Jauregui ARTISTIEKE ASSISTENTIE Greet Van Poeck
STYLISME Isabelle Lhoas, geassisteerd door Isabelle De Cannière
COPRODUCTIE KVS Brussel INLEIDING Ilka De Wilde © Danny Willems
ULTIMAVEZ.COM
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SECUNDAIR ONDERWIJS 3DE GRAAD

VR 26 JAN 18
20 U
THEATERZAAL
LEERLING: € 9

HET ZUIDELIJK TONEEL &
HETPALEIS
King Lear
Koning Lear staat op het punt zijn Rijk
te verdelen. Hij behoort, net als zijn
kompaan Gloucester, tot de generatie die
het Rijk adem heeft ingeblazen. Maar de
geest is uit de fles. Lear kan het niet meer opnemen
tegen een jonge generatie die telkens opnieuw
de legitimiteit van zijn Rijk in twijfel trekt. Wanneer
Lear meent dat zelfs zijn dochters zich tegen
zijn idealen keren, ervaart hij dit als het ultieme
verraad. Door toedoen van ijdele machthebbers
verzandt het oude Rijk in een complete impasse.
Persoonlijke belangen en sentimenten bepalen
de politieke agenda. Verraad en loyaliteit zijn
te midden van de chaos niet meer uit elkaar
te houden.

Tien acteurs op het podium, elk met een liefde
voor Shakespeare en een grenzeloze stuwende
energie. Zet je schrap voor een King Lear zoals
je hem nog niet eerder zag. Met onder meer
Michaël Pas, Jan Hammenecker (Beau séjour,
Eigen kweek, Vermist), Bram De Win (Flikken
Maastricht, Familie), Jobst Schnibbe (In Vlaamse
velden, Marina) en Evgenia Brendes (Toneelgroep
Amsterdam, Matroesjka’s).

TEKSTBEWERKING & REGIE Simon De Vos NAAR William Shakespeare
SPEL Jan Hammenecker, Bram De Win, Jobst Schnibbe, Simon

Boer, Michaël Pas, Scarlet Tummers, Nona Buhrs, Evgenia Brendes,
Krisjan Schellingerhout & Kaspar Schellingerhout SCENOGRAFIE &
LICHTONTWERP Mark vdn COMPONIST Stijn Cole KOSTUUMS Lies
Van Assche DRAMATURGIE Bart Van den Eynde ARTISTIEK ADVIES
Piet Menu © Tim Lahan HZT.NL & HETPALEIS.BE
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D A N S - T H E AT E R - F I L M

SECUNDAIR ONDERWIJS 3DE GRAAD

VR 23 & ZA 24 FEB 18
20 U - INLEIDING 19.15 U
THEATERZAAL
LEERLING: € 15

MICHÈLE ANNE DE MEY,
JACO VAN DORMAEL &
COLLECTIF KISS & CRY
Cold Blood
De zaallichten doven. De camera draait. Jaco
Vandormael (o.a Le huitième jour, Le tout nouveau
testament), Michèle Anne De Mey en het collectief
Kiss & Cry maken voor je ogen op het podium
een film waarbij live kleine wereldjes worden
gefilmd, bezield door zichtbare technici.
Net als hun vorige voorstelling Kiss & cry is ook
Cold blood een poëtische trip vol verbluffende
visuele vondsten. Vingers dartelen door een
wonderlijk miniatuurdecor, camera's zweven en
dansen mee, een stem vertelt. Met muziek van o.a.
Ravel, Schubert, David Bowie en Janis Joplin en de
stem van acteur Valentijn Dhaenens.
REGIE Jaco Van Dormael & Michèle Anne De Mey TEKST &
SCENARIO Thomas Gunzig, Jaco Van Dormael & Michèle Anne
De Mey EEN COLLECTIEVE CREATIE MET Grégory Grosjean,
Thomas Gunzig, Julien Lambert, Sylvie Olivé & Nicolas Olivier IN
SAMENWERKING MET Thomas Beni, Gladys Brookfield-Hampson,

Boris Cekevda, Gabriella Iacono, Aurélie Leporcq, Bruno Olivier
& Stefano Serra CINEMATOGRAFIE Jaco Van Dormael & Julien
Lambert CHOREOGRAFIE Michèle Anne De Mey & Grégory Grosjean
DANS Michèle Anne De Mey, Grégory Grosjean & Gabriella Iacono
AFWISSELEND MET Nora Alberdi, Manuela Rastaldi & Denis Robert
DECOR Sylvie Olivé GEASSISTEERD DOOR François Roux, Juliette
Fassin, Théodore Brisset, Brigitte Baudet & Daniella Zorrozua
KOSTUUMS Béa Pendesini & Sarah Duvert LICHTONTWERP Nicolas
Olivier GEASSISTEERD DOOR Bruno Olivier VERTELSTEM Valentijn
Dhaenens VERTALING TEKST Michael De Cock © Julien Lambert

T H E AT E R

SECUNDAIR ONDERWIJS 3DE GRAAD

VR 02 MRT 18

20 U - INLEIDING 19.15 U
THEATERZAAL
LEERLING: € 10

JAKOP AHLBOM
Innenschau
In de surrealistische thriller Innenschau raken
de levens van een verpleegkundige, een stalker
en een ontslagen bankmedewerker onlosmakelijk
met elkaar verbonden. De personages bewonen
een gitzwarte wereld vol achtervolgingsfantasieën,
raadselachtige taferelen en kafkaëske situaties.
Jakop Ahlbom leidt je zintuigen meermaals om
de tuin en gunt je een blik in het onderbewust zijn
van de mens.
REGIE Jakop Ahlbom SPEL Reinier Schimmel, Silke Hundertmark,
Gwen Langenberg, Luc van Esch, Minka Parkkinen, Yannick
Greweldinger, Judith Hazeleger e.a. MUZIEK Alamo Race Track
INLEIDING Tuur Devens © Stephan van Hesteren JAKOPAHLBOM.NL

CHARLEROI-DANSES.BE

Jakop Ahlbom studeerde aan de Mimeopleiding
in Amsterdam. Sindsdien heeft hij zijn hoogst eigen
plaats weten te veroveren in het theaterveld.
Zijn fysieke voorstellingen vormen een mix tussen
dans, theater en visueel illusionisme. De live muziek
voegt er nog een laag aan toe en gidst je door
koortsachtige werelden, op de grens tussen illusie
en realiteit.
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SECUNDAIR ONDERWIJS 3DE GRAAD

SECUNDAIR ONDERWIJS 3 GRAAD
DE

WO 14 MRT 18

DI 06 MRT 18

20 U
PODIUM OP PODIUM THEATERZAAL
LEERLING: € 8

20 U
KLEINE THEATERZAAL
LEERLING: € 8

SEPPE BAEYENS/ULTIMA VEZ
Invited

ULRIKE QUADE COMPANY & JO
STRØMGREN KOMPANI
Coco Chanel

Danser en choreograaf Seppe Baeyens is sinds
2011 nauw verbonden aan de werking van Ultima
Vez. Onder de vleugels van Wim Vandekeybus
creëerde hij in 2015 zijn eerste grootschalige
dansvoorstelling Tornar, dat datzelfde jaar
het Krokusfestival opende en geselecteerd werd
voor Het Theaterfestival.

My life didn’t please me, so I created my life.
COCO CHANEL

Coco Chanel eiste het recht op om zichzelf vorm
te geven. Door haar verleden in een weeshuis
te verzwijgen klom ze op tot de hoogste Franse
kringen. Samen met geliefde Pierre Reverdy
bedacht ze pakkende oneliners over haar leven. Ze
beïnvloedde de wijze waarop de wereld haar zag en
maakte tegelijkertijd haar mode tot een symbool
van emancipatie. Daarmee creëerde ze een tijdloos
icoon, larger than life.

Invited bestaat uit een diverse en intergenerationele groep performers als weerspiegeling
van de samenleving. Essentieel onderdeel is
de scenografie die de afstand tussen spelers en
publiek verkleint en hen samen deel laat uit maken
van één duidelijke (democratische) vorm. Baeyens
formuleert zo zijn artistieke antwoord op de vraag
hoe het publiek mee de choreografie bij
een voorstelling kan schrijven.

De voorstellingen van Ulrike Quade zijn
een combinatie van poppen- en figurentheater,
performance, dans, taal en muziek. Diepmenselijk
theater dat ontroert en je diep in het hart raakt.
Haar voorstellingen touren internationaal en vielen
reeds meermaals in de prijzen.

REGIE & CHOREOGRAFIE Seppe Baeyens GECREËERD MET &
UITGEVOERD DOOR een cast van verschillende generaties & publiek
LIVE MUZIEK Stef Heeren e.a. SCENOGRAFIE & LICHTONTWERP
Ief Spincemaille KOSTUUMS Lieve Meeussen ARTISTIEK ADVIES
Wim Vandekeybus COPRODUCTIE KVS Brussel MET DANK AAN
Krokusfestival © Danny Willems ULTIMAVEZ.COM

CONCEPT & REGIE Ulrike Quade & Jo Strømgren MUZIEK &
KLANKBEELD Strijbos & Van Rijswijk SPEL Ester Natzijl, Ilija Surla &
Indra Cauwels TEKST Hannah van Wieringen KOSTUUMS Jacqueline
Steijlen LICHT Floriaan Ganzevoort DECOR Jo Strømgren POPPEN
Ulrike Quade ASSISTENT Maria Landgraf REGIE-ASSISTENT Anne van
Dorp DRAMATURGISCH ADVIES Thomas Lamers I.S.M. Strijbos & Van
Rijswijk © Sanne Peper ULRIKEQUADE.NL & JSKOOMPANI.NO
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Er zijn geen kinderen meer en geen verbeelding.
Alleen nog zwarte gedachten in maatkostuum.
Voor de allerlaatste keer spelen ze hun rijk gevulde
repertoire voor een lege zanderige vlakte aan
de rand van een ravijn en herbeleven alles wat ze
achter moeten laten. En dan duwen ze alles naar
beneden.

SECUNDAIR ONDERWIJS 3DE GRAAD

MA 07 MEI 18
20 U
KLEINE THEATERZAAL
LEERLING: € 8

THEATER FROEFROE
Zaratoestras

VAN & MET Jo & Gert Jochems TEKST Frank Adam COACHING Jan
Bijvoet & Marc Maillard LIVE MUZIEK van een topmuzikant waarvan we
zijn naam nu nog niet mogen prijsgeven © Froefroe FROEFROE.BE

FroeFroe is terug in huis. Dat betekent weer
een ode aan de speelsheid, met poppen,
live muziek, misschien een streepje dans en
een verhaal. Dit keer nemen ze ons mee op
een blijverdrietige reis.
De lucht is donker en paars. Gertrude en Johan,
al 40 jaar man en vrouw en kinderloos, rollen met
een omgebouwde theaterwagen over verlaten
wegen op zoek naar een jong publiek. Veertig jaar
lang al brengen ze de grootste kinderverhalen
tot leven met eigengemaakte poppen, kostuums,
decors en muziek maar vanavond stranden ze aan
het einde van de horizon en geven hun zoektocht
op.

68

F AUM
M
Z I LS ICEH S C H O O L K L I M A A T

1STE & 2DE KLEUTER

DO 12 OKT 17
MUZISCH SCHOOLKLIMAAT

#2 ACHTERGRONDEN

Cultuurcentrum Hasselt is één van de cultuurschakels van de CANON cultuurcel en werkt
graag mee aan de uitbouw van een muzisch
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WWW.CCHA.BE
Op de schoolpagina's van onze site vind je
de tekstinfo van de voorstellingen, maar ook
achtergronden,
interviews,
recensies,
foto's en
Lampionaio is een
lichtvoetige
en magische
(soms)
videotrailers.
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Denk maar
aan knappe voorstellingen
als Het rode visje, Sneeuw, In de wolken en Hans en
CULTUURKUUR.BE
Grietje die allemaal te zien waren in CCHA.
Vanaf 1 februari 2015 werd alle informatie over
het ondersteuningsproject dynamo3 geïntegreerd
binnen cultuurkuur.be.

13.30 U
KLEINE THEATERZAAL
BASIS: 8 EURO / +60: 7 / -26: 7 / FAMILIEABO: 7

Dan
zal hij bij zonsondergang de nacht aansteken
#1 SCHOOLVOORSTELLINGEN
en haar net voor zonsopgang weer uitdoven. Hij zal
licht
in de straten brengen en met zijn meterslange
PLANNING
benen dicht bij de vlammen blijven. Want hij is niet
Juni en september zijn drukke maanden en net dan
bang voor het donker en droomt met ogen open,
schrijf je je in voor de voorstellingen en ontvang
over schaakspelen en over de slaapwandelende
je de bevestigingsbrief. Meestal gaat het goed,
Luna op wie hij verliefd is…En jij, kleine lieve
maar helaas komt het ook voor dat een school niet
toeschouwer, wat wil jij later worden? Ook
opdaagt. Soms werd de datum vergeten of niet
lampionaio? We verwachten je: we hebben genoeg
doorgegeven, soms is er geen bus en soms zijn
lantaarns voor iedereen!
er andere activiteiten. Laten we nog iets harder
proberen
dat
teChiarenza
vermijden!
CONCEPT
Pietro
& Claudio Casadio REGIE & LICHT

Met dynamoOPWEG kan elke school gratis
met De Lijn naar culturele bestemmingen.
Dit met maximum 30 personen per rit en volgens
de bestaande dienstregeling.

Pietro Chiarenza & Marcello Chiarenza SPEL Marco Migliavacca & 2
circusartiesten REGIECOACH Claudio Casadio MUZIEK Michele Moi ISM

VOORBEREIDING
EN ©NABESPREKING
cultuurcentrum Asse
Margot De Group WWW.SPROOKJES.BE
Soms stellen we vast dat de kinderen voor aanvang
niet weten over welk soort voorstelling het gaat
en niet voorbereid zijn op de stijl, de sfeer of
het verhaal.

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.

Een goed gebruik van een lesmap kan
een meerwaarde betekenen voor de ervaring van
#3 ADVIES OP MAAT
de kinderen. Niet elke voorstelling hoeft een lange
voorbereiding, maar vaak is een korte introductie
Op zoek naar kunstenaars? Tips voor workshops?
van het verhaal, de sfeer of de stijl wel erg
Of gewoon brainstormen over muzische projecten?
functioneel en is het leuk om even tijd uit te trekken
SPROOKJES ENZO, CIE. LEWIS
Eén&
mailadres: dagvoorstellingen@ccha.be
voor een nagesprek.

ACCADEMIA PERDUTA ROMAGNA

Veel voorstellingen worden omkaderd door
TEATRI
een educatieve lesmap met tips voor ‘vooraf’, maar
Lampionaio
ook suggesties voor(3+)
een boeiend nagesprek. Wij
sturen ze naar je door én je kan ze vinden op onze
website.

69

KLEUTERS

dynamo3 ondersteunt de scholen met
praktijkvoorbeelden, vervoer met De Lijn naar
culturele bestemmingen en subsidies voor
creatieve projecten.

INSCHRIJVEN

INSCHRIJVINGSPROCEDURE

aanvang van de voorstelling aan de kassa. Als
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.

INFODAG
De aanwezigen op de infodag van woensdag 7
juni 2017 krijgen voorrang. Zij kunnen inschrijven
vanaf woensdag 14 juni om 9 u door het volledig
ingevulde inschrijvingsformulier bij voorkeur
te mailen naar dagvoorstellingen@ccha.be of
te faxen naar 011 24 32 07.

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

WIJZIGINGEN EN ANNULERINGEN

ZENDING BROCHURES

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.

Op donderdag 15 juni worden de brochures
verzonden naar de niet-aanwezige scholen. Zij
kunnen inschrijven vanaf maandag 19 juni om 9 u.
Die dag komt ook alle info op ccha.be.

HOE INSCHRIJVEN?

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Bij elke keuze vermeld je best twee alternatieven.
De inschrijvingen zullen worden verwerkt volgens
de chronologie van ontvangst en er wordt naar
gestreefd om je je eerste keuze te geven. Helaas is
dat niet altijd haalbaar en dan krijg je je tweede of
derde keuze.

THEATER EN DANSCODES
• Graag stipt aanwezig zijn en minimum
15 minuten voor aanvang. Soms is er een korte 		
inleiding. Informeer best ook vooraf naar de duur
van de voorstelling, zodat je niet in de problemen
komt met bussen.
• Lees en verwerk aandachtig de lesmap, indien 		
deze beschikbaar is. Raadpleeg ccha.be voor
de laatste info.
• Graag vóór aanvang van de voorstelling het totale
aantal leerlingen en leraren doorgeven aan
de ticketbalie.
• 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. Piepende horloges en mobiele
telefoons worden uitgeschakeld voor aanvang 		
van de voorstelling.
• 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!

Je verstuurt je inschrijvingsformulier naar
dagvoorstelingen@ccha.be met daarin alle
noodzakelijke info: naam en adres van de school,
contactpersoon, aantal leerlingen en begeleiders,
gegevens van de voorstelling.
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 11 september 2017.
OP WEG NAAR DE VOORSTELLING
Voor afwezige leerlingen – door vb. ziekte – op
de dag van de voorstelling, kan je tot max. 10% van
de bevestigde aantallen aftrekken. Meld dit vóór
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COLOFON
SAMENSTELLING PROGRAMMA & (EIND)REDACTIE

Beatrice Henckaerts
GRAFISCH ONTWERP

Monique Rutten & Ludovic Driessen
COV E R FOTO

Pauline Poelmans
OPLAGE

700 ex.
DRUK

Drukkerij Baillien-Maris nv.
V E R A N T W O O R D E L I J K E U I TG E V E R

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

Alle informatie m.b.t. de voorstellingen is gebaseerd op de gegevens
zoals per april 2017 verstrekt door producenten, gezelschappen en
artiesten. Wijzigingen en zetfouten voorbehouden.
ADRESGEGEVENS PUBLIEK

Je adresgegevens komen terecht in het bestand van CCHA
en worden enkel gebruikt om je op de hoogte te houden van
het programma en te verwittigen in geval van wijzigingen. Conform
de privacywet van 8 december 1998 kan je je gegevens steeds
inkijken of wijzigen.
DANK

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

cultuurcentrum Hasselt vzw.
Kunstlaan 5, B-3500 Hasselt • + 32 11 77 15 21 • dagvoorstellingen@ccha.be

ccha.be

