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Coverfoto: Ter Vesten vroeg Koen Broos om de 
campagnebeelden voor dit seizoen in de eigen 
schouwburg te maken. De opnamen gebeurden voor 
en tijdens de voorstellingen. De coverfoto voor deze 
schoolbrochure komt uit de circusvoorstelling ‘OVVIO’ van 
Kolectiv Lapso Cirk. 
Van zaterdag 27 augustus tot zondag 29 januari zullen alle 
foto’s op groot formaat te zien zijn in de Foyer Ter Vesten.

Ter Vesten wordt erkend en gesubsidieerd door de 
Vlaamse Gemeenschap. De eigen programmering 
kwam tot stand met de steun van:

LOCATIES SEIZOEN 2022-2023
Alle schoolvoorstellingen en schoolfilms vinden in de 
schouwburg van Ter Vesten plaats.
Tentoonstellingen vinden plaats op volgende locaties.
Cultuurcentrum Ter Vesten Gravenplein 2 I 9120 Beveren
Kasteel Cortewalle Zwarte Dreef 1 I 9120 Beveren 
(nabij Ter Vesten)
Hof ter Saksen Hof ter Saksendreef I 9120 Beveren
Hof ter Welle Anna Piersdreef 2 I 9120 Beveren
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PRAKTISCH 

INSCHRIJVING
Geldig reserveren kan enkel via het reservatieformulier dat op de website van Ter Vesten gedownload kan worden. U 
bezorgt ons het formulier volledig ingevuld terug, ofwel persoonlijk, ofwel via post of mail. Reserveren kan vanaf  
dinsdag 7 juni 2022 om 8 uur voor de Beverse scholen en vanaf maandag 13 juni 2022 voor scholen buiten Beveren. 
Gelieve het reservatieformulier volledig in te vullen en ook te vermelden of er busvervoer gewenst is. Telefonische 
inschrijvingen en mondelinge opties worden niet aanvaard. In de loop van de eerste week van september wordt uw 
inschrijving schriftelijk door Ter Vesten bevestigd. Ter Vesten bezorgt het bevestigingsformulier aan de directie van elke 
school.
Wij houden zoveel mogelijk rekening met de voorkeurdagen. Wij proberen iedere school één of meerdere ‘eerste keuzes’ 
te bezorgen. In elk geval worden alle scholen op dezelfde manier behandeld: het moment van de inschrijving is bepalend. 
In alle voorstellingen wordt getracht om leerlingen van dezelfde leeftijd te groeperen. Ter Vesten selecteerde vooraf een 
aantal voorstellingen per doelgroep en per graad. De aangegeven doelgroep krijgt de voorkeur. Indien de voorstelling 
niet is volgeboekt, wordt ze ook opengesteld voor een bredere leeftijdsgroep, steeds volgens de aanwijzingen van het 
gezelschap. Wenst u een bredere leeftijdsgroep in te schrijven, laat het ons dan weten. In sommige gevallen hebben we 
ook een succesoptie achter de hand.

PRIJZEN
schoolvoorstelling voor kleuters en lager onderwijs: 5 EUR per leerling
schoolvoorstelling voor secundair onderwijs: 6 EUR per leerling
workshop als omkadering bij een voorstelling: 1 EUR per leerling
film: 3 EUR per leerling
educatieve tentoonstelling met workshop: 5 EUR per leerling
andere tentoonstellingen: gratis, een begeleid bezoek: 60 EUR per klas of 33 EUR voor Beverse scholen en verenigingen 
aangesloten bij een Beverse adviesraad.
Alle leerkrachten en andere begeleiders wonen de voorstelling gratis bij. 
Dankzij toelagen van de gemeente Beveren en de Vlaamse Gemeenschap kunnen de prijzen erg budgetvriendelijk 
gehouden worden.

BETALING
Betaling gebeurt per overschrijving na de voorstelling en nadat de school een factuur van Ter Vesten heeft ontvangen. De 
facturen worden DIGITAAL verstuurd.

ANNULERING
Indien er voor een voorstelling te weinig interesse is, behoudt Ter Vesten zich het recht de voorstelling te annuleren. Deze 
annulering wordt tijdig bekend gemaakt. Het is ook mogelijk dat voorstellingen buiten onze wil om worden geannuleerd of 
naar een ander tijdstip worden verplaatst.
Wij dringen erop aan zelf geen inschrijvingen te annuleren, tenzij in geval van overmacht. Zodra de scholen het 
bevestigingsformulier hebben ontvangen, is kosteloos annuleren niet meer mogelijk. De scholen ontvangen de bevestiging 
tijdens de eerste week van september. Bij annulering tot 30 kalenderdagen voor de voorstelling wordt 50% aangerekend, 
tenzij de school zelf voor vervanging zorgt. Wanneer de annulering binnen de 30 dagen voor de voorstelling plaatsvindt, 
zullen wij het volledige bedrag aanrekenen.
Bij de reserveringsaanvraag geeft u een raming van het aantal leerlingen op. Dit aantal kan kosteloos worden bijgestuurd 
tot 30 september. Zo kunnen de voorstellingen optimaal bezet worden. Na 30 september wordt nog slechts een afwijking 
aanvaard voor zieken of afwezigen.

GRATIS BUSVERVOER VOOR DE BASISSCHOOL 
Het gemeentebestuur voorziet (binnen de grenzen van de begroting) gratis busvervoer voor de schoolvoorstellingen, het 
filmaanbod en de educatieve tentoonstelling en dit voor alle scholen met een adres met postcode 9120 en 9130 die niet 
binnen een straal van 1 kilometer van de speelplek zijn gevestigd. Busvervoer gebeurt via een privéfirma of via het busje 
van de gemeente. Gratis busvervoer moet wel altijd via het reservatieformulier worden aangevraagd. 

Wij vragen aan de scholen om op het afgesproken uur op de afgesproken opstapplaats klaar te staan. Indien de bus 
vertraging heeft, gelieve Ter Vesten te verwittigen zodat het tijdstip van aankomst van de leerlingen correct kan worden 
ingeschat. U kan uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met de busmaatschappij (Van Bogget: 03 773 41 22).
Voor andere tentoonstellingen en projectwerking voorziet de school zelf vervoer. 
 
Ter Vesten schreef zich in als cultuurschakel. Daardoor kunnen klasgroepen, ook die van buiten Beveren, gratis vervoerd 
worden met De Lijn. Scholen kunnen dit eenvoudig aanvragen via www.cultuurkuur.be/dynamo.
Ter Vesten en Cortewalle bevinden zich op 12 minuten wandelafstand van het treinstation van Beveren en beschikken over 
een ruime parking (voor bussen). Er zijn ook bushaltes van De Lijn in de Gravendreef en langs de N70 in de onmiddellijke 
nabijheid van het centrum. Er is een fietsenstalling nabij Ter Vesten.

Wij letten op duurzaamheid en springen zo zuinig mogelijk om met de beschikbare budgetten. Daarom promoten wij 
verplaatsingen te voet of per fiets voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar.

Scholenoverleg
Het scholenoverleg is een ontmoetings- en overlegmoment tussen de scholen en Ter Vesten. Het wordt twee keer 
per jaar georganiseerd: in januari en in juni. De voorstellingen worden geëvalueerd, verwachte voorstellingen worden 
toegelicht, problemen worden besproken en praktische informatie wordt meegegeven. Er is tijd voor vragen, suggesties en 
opmerkingen. Zorg ervoor dat er minstens één afgevaardigde van uw school aanwezig is op het scholenoverleg.
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BASISSCHOLEN

VOORBEREIDING EN THEATERCODES
Voor kinderen is naar het theater gaan een spannende gebeurtenis. Dikwijls is het theaterbezoek in schoolverband de 
allereerste kennismaking met het cultuurcentrum. Een goede voorbereiding is belangrijk. Wij geloven in de pedagogische 
en enthousiasmerende kwaliteiten van leerkrachten.

Wat doen vóór de voorstelling?
• Vertel de kinderen over het theaterbezoek. Leg uit naar welk soort voorstelling ze zullen gaan: een film, een dans-, 

muziek- of theatervoorstelling. 
• Leg hen uit hoe ze op uitstap gaan (te voet, met de bus,...). Vraag wie er al eens in Ter Vesten is geweest of praat over 

vorige klassikale theaterbezoeken.
• Prikkel de nieuwsgierigheid en maak de leerlingen enthousiast. De lesmappen, de website én het platform ‘Voor de 

Show’ zijn handige instrumenten bij de voorbereiding. 
• Vertel hen over het ‘verloop’ van het theaterbezoek en geef de kinderen de theatercodes mee. Breng andere volwassen 

begeleiders hiervan op de hoogte.

Wat wordt er verwacht van de kinderen? ‘De theatercodes.’
• Hang de jassen in de vestiaire.
• Er is eventueel nog tijd voor een toiletbezoek.
• Blijf zitten tijdens de voorstelling en duw niet met de voeten tegen de zetels.
• Bij het begin gaan de lichten in de zaal uit. Het wordt donker en dat betekent dat de voorstelling begint. Maak het rustig 

in de zaal.
• Tijdens de voorstelling zijn we stil! Stil zijn betekent niet dat er niet gelachen mag worden als het grappig is. Het betekent 

wel dat we niet praten tegen de andere kinderen.
• Tijdens de voorstelling eten en drinken we niet. 
• Na de voorstelling geven we een luid en lang applaus! Om de acteurs te bedanken. 
• Als de lichten aan zijn en de deuren open gaan, verlaten we per klas de zaal.

Wat wordt er verwacht van de leerkrachten?
• Kom op tijd. Zorg ervoor dat u minstens 10 minuten voor het aanvangsuur aanwezig bent.
• Meld u aan bij onze medewerkers en geef het exact aantal kinderen door. Dit aantal wordt gefactureerd.
• Schakel de mobiele telefoons uit (of op vliegtuigstand).
• Verzamel de kinderen per klas in de foyer. Na het signaal van de medewerker van Ter Vesten gaan jullie rustig de zaal 

binnen.
• Zit bij of tussen uw eigen leerlingen en hou een oogje in het zeil.
• De kinderen blijven zitten op de plaats die hen toegewezen wordt. Tijdens een theatervoorstelling loopt men niet binnen 

en buiten. 
• De kinderen mogen meeleven met de voorstelling en mogen kort reageren op wat er gebeurt op scène. De leerkrachten/

begeleiders grijpen wel in als er kinderen blijven praten.
• Maak geen foto’s tijdens de voorstelling. Dit brengt acteurs uit hun concentratie. De mooiste foto’s van de voorstelling 

staan op de website. Als u een klassikale foto wenst te nemen, dan kan dit nadien geregeld worden.
• Neem tijd voor applaus.

Wat na de voorstelling?
Laat de kinderen in de klas hun verhaal doen. Het is voor kinderen niet vanzelfsprekend te verwoorden wat ze van een 
voorstelling vinden. Laat hen daarom even ventileren en vertellen wat ze gezien, gehoord of gevoeld hebben. In de lesmap 
vindt u praktische en inhoudelijke tips en ideeën voor de naverwerking.
Nadien kunnen ze wat ze hebben meegemaakt verwerken in een tekening of iets noteren in het cultuurzakboekje. 
We stellen het op prijs om reacties en opmerkingen over de voorstellingen te ontvangen. Dit kan met het online 
evaluatieformulier via de website van Ter Vesten.

SECUNDAIRE SCHOLEN

VOORBEREIDING EN THEATERCODES
Theatercodes zijn bedoeld om de spelregels, de gedragscodes en de organisatorische kant van het theaterbezoek over te 
brengen. Weinig jongeren zijn vertrouwd met de spelregels van het theater.
Het is fijn als een leerkracht die in de klas al meegeeft zodat de jongeren weten wat er van hen verwacht wordt. Wij geloven 
in de pedagogische en enthousiasmerende kwaliteiten van leerkrachten. Maak de leerlingen nieuwsgierig en leg kort 
uit wat ze van de voorstelling kunnen verwachten. Laat hen zelf meedenken en laat mogelijkheden open. Met het juiste 
verwachtingspatroon naar een voorstelling komen is belangrijk voor een optimale beleving.
Lesmappen zijn vaak beschikbaar op onze website en zijn handig bij voorbereiding en verwerking van de voorstelling.

Wat wordt er verwacht van de leerlingen?
• Jassen en rugzakken horen in de vestiaire.
• Schakel de mobiele telefoons uit (of op vliegtuigstand).
• Ga rustig en per klas de schouwburg binnen. De theatermedewerkers wijzen de plaatsen aan.
• Tijdens de voorstelling blijft iedereen zitten en is het publiek stil! Stil zijn betekent niet dat er niet gelachen mag worden 

als dat past in de voorstelling. Het betekent wel dat er niet gepraat wordt tegen medeleerlingen. De acteurs zijn mensen 
van vlees en bloed, ze verdienen respect. Voor hen zijn gebabbel en ongepaste opmerkingen heel storend.

• Tijdens de voorstelling eten en drinken we niet.
• Applaudisseer na de voorstelling. Het publiek geeft de acteurs een applaus als waardering voor wat ze brachten.
• Als de lichten aan zijn en de deuren open gaan, verlaten we per klas de zaal.

Wat wordt er verwacht van de begeleiders?
• Kom op tijd. Zorg ervoor dat u minstens 10 minuten voor het aanvangsuur aanwezig bent.
• Schakel de mobiele telefoons uit (of op vliegtuigstand).
• Meld u aan bij onze medewerkers en geef het exact aantal leerlingen door. Dit aantal wordt gefactureerd.
• Verzamel per klas in de foyer en wacht tot alle groepen aanwezig zijn. Een medewerker van het cultuurcentrum zal het 

signaal geven om de zaal binnen te gaan.
• Ga bij uw eigen klasgroep zitten. Zo kan u de leerlingen gemakkelijker aanspreken op het niet naleven van de 

theatercodes wanneer ze de acteurs en/of andere leerlingen storen. 
• De leerlingen blijven tijdens de voorstelling op hun plaats zitten. 
• Leerlingen mogen meeleven met de voorstelling en mogen reageren op wat er gebeurt op scène. Dit kan met het nodige 

respect. Grijp dus in als ze rumoerig blijven, onderling babbelen of ongepast gedrag stellen.
• Maak geen foto’s tijdens de voorstelling.
• Neem tijd voor applaus.

Wat na de voorstelling?
Het is zinvol om voldoende tijd te besteden aan de naverwerking. Theater kan gevoelens losmaken. Soms worden er 
moeilijke thema’s behandeld. Het is goed dat leerlingen achteraf hun ervaringen, opmerkingen en vragen kunnen delen. 
Deze kunnen gespreksstof opleveren om de voorstelling in alle openheid te bespreken op inhoudelijk en op vormelijk vlak. 
Ga na of er verschillende interpretaties zijn. Leerlingen leren hun mening te verwoorden en te motiveren. Iedereen beleeft 
en interpreteert de voorstelling anders. Geef duidelijk aan dat er geen foute vragen en antwoorden zijn.
In de lesmap vindt u praktische en inhoudelijke tips, uitleg en ideeën voor de naverwerking.

Evaluaties
We stellen het op prijs om reacties en opmerkingen over de voorstellingen te ontvangen. Dit kan met het online 
evaluatieformulier via de website van Ter Vesten.
Leerkrachten kunnen (programma)suggesties overmaken aan de programmator van Ter Vesten. Wilt u een voorstelling 
prospecteren, neem dan gerust contact op.
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Sprookjes enzo | Pietro Chiarenza
De tuin

Meespeeltheater

Een magische voorstelling voor peuters. 

Welkom! Ga binnen in de tuin. Neem een ster als kussen, laat 
de vlinders vliegen en kijk hoe vissen zwemmen in de lucht. 
En dan zijn er nog de wolken in de vorm van een spiegel, de 
magische eieren… 
Vertel mee het verhaal van een tuin in al zijn seizoenen. 
We verwachten jullie! 

De tuin is één groot spel: kinderen volgen samen de 
aanwijzingen van de acteurs en worden de hoofdrolspelers 
in hun eigen verhaal. 

Deze sprookjesachtige interactieve voorstelling slaagt 
erin het kleinst denkbare publiek te boeien en stimuleert 
kleuterleiders en -leidsters om verhalen te vertellen aan de 
kleuters in de klas.

Spel Stijn Van de Wiel en danseres 
Concept Marcello Chiarenza, Patrick Lynch 
Regie & licht Pietro Chiarenza 
Scenografie Marcello & Pietro Chiarenza 
Muziek Carlo Cialdo Capelli 
Grafisch ontwerp Margot de Group

DINSDAG 30 MEI | 11 & 14 UUR
WOENSDAG 31 MEI | 9.15 & 11 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: PEUTERS EN 1STE KLEUTERKLAS
PUBLIEKSMAXIMUM: 120
DUUR: 45 MINUTEN
LESMATERIAAL: BESCHIKBAAR
www.sprookjes.be

MAANDAG 20 MAART | 14 UUR
DINSDAG 21 MAART | 10 & 14 UUR
WOENSDAG 22 MAART | 10 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: P | 1 | 2 | 3 KLEUTERKLAS
PUBLIEKSMAXIMUM: 150
DUUR: 45 MINUTEN
www.hogefronten.nl

Een meisje zoekt haar grote zus. Achter iedere muur moet 
gezocht worden. Achter iedere muur komt weer een andere 
verrassing tevoorschijn. 

Heb je mijn zusje gezien? gaat over de zoektocht van een 
meisje naar haar grote zus. Ze vraagt aan iedereen die haar 
pad kruist of die persoon haar zusje heeft gezien. Bij elke 
persoon voegt ze aan haar vraag meer kenmerken toe, 
waaraan haar zusje te herkennen is. Dat levert spannende 
ontmoetingen op, maar ze zit er telkens niet bij. 

Regie & concept Lieke Benders 
Spel Sarah Jonker 
Verteller Joke van Leeuwen 
Techniek Marq Claessens

Deze voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige 
prentenboek van Joke van Leeuwen. Het ‘stapelverhaal’ 
wordt door Hoge Fronten bewerkt tot een beeldende, 
muzikale en vrolijke voorstelling voor de allerkleinsten. 
De tekeningen van Joke van Leeuwen vormen de 
inspiratiebron voor de personages, de kostuums en het 
decor.
 
Heb je mijn zusje gezien? Ze is groter dan ik.
Heb je mijn zusje gezien? Ze is groter dan ik.  
Ze heeft blauwe ogen.
Heb je mijn zusje gezien? Ze is groter dan ik.  
Ze heeft blauwe ogen. En ze heeft een jas met zakken.

Hoge Fronten
Heb je mijn zusje gezien?

Theater
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MAANDAG 14 NOVEMBER | 14 UUR
DINSDAG 15 NOVEMBER | 10 & 14 UUR
WOENSDAG 16 NOVEMBER | 10 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: 1 | 2 | 3 KLEUTERKLAS
PUBLIEKSMAXIMUM: 90
DUUR: 40 MINUTEN
LESMATERIAAL: BESCHIKBAAR
www.maastd.nl

In BullyBully ontmoeten twee wereldleiders elkaar in 
niemandsland. Een ‘cultuurclash’ op duploniveau, want 
wat de boer niet kent, dat eet hij niet. Wat volgt, is een 
ongemakkelijke ontmoeting tussen twee kinderachtige, 
maar machtige volwassenen die stukje bij beetje aan 
elkaar wennen. Een peutermusical à la West Side Story over 
vriendschap en ‘het onbekende’. Met twee spelers, veel 
liedjes, grappig geruzie, gedram en een happy end. 
BullyBully  wordt gemaakt in zowel Nederland als Turkije 
(Atta Festival).

Concept & regie René Geerlings 
Spel Sue-Ann Bel, Henke Tuinstra/Sanne Bokkers, Carole van 
Ditzhuyzen  
Composities Reinier van Harten, Sergio Escoda 
Kostuums Daphne Karstens, Alice Sprascio, Karmijn Lange   
Foto's Jaap Scheeren (campagnebeeld), Kamerich & Budwilowitz 
(scènefoto's)  
Pruiken & snorren Cynthia van der Linden, Stan Roobol 
Decor & decorbouw borstbeelden Sanne Danz, Jannelies 
Raaijmakers 
Coupeur Stef Krull 
Dramaturgie, regieassistent Sara Giampaolo 
Dansadvies Art Srisayam, Erik Bos 
Techniek Peter Raaijmakers, Frans Baudoin 
Productie Djoeke Westdijk 
Coproductie Maas theater en dans, Atta Festival (Istanbul) 

Een peutermusical over kinderachtige grote mannen.  
 
Wat hebben een peuter en een gemiddelde wereldleider 
met elkaar gemeen? Zou de president soms ook een driftbui 
krijgen in het gangpad van de supermarkt? Of gillen totdat 
hij krijgt wat hij wil? Probeer eens uit: laat een dreumes 
speechen en een volwassen man in pak onzin brabbelen. 
Als je door je oogharen kijkt, zie je bijna het verschil niet 
meer. Alleen heeft de één het voor het zeggen en de ander 
moet doen wat er gezegd wordt. 

Maas (NL)
BullyBully

Muziektheater

MAANDAG 6 MAART | 11 & 14 UUR
DINSDAG 7 MAART | 10 & 14 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: 1 | 2 | 3 KLEUTERKLAS
PUBLIEKSMAXIMUM: 120
DUUR: 45 MINUTEN
LESMATERIAAL: BESCHIKBAAR
www.huubcolla.be

Bij lelijk eendje zijn er 3 spelers (muzikanten-
poppenspelers) ‘live’ op de scène, samen vormen ze HET 
EI: een pop-upverbond tussen deze drie artiesten met een 
groot en zot hart voor kleuters.

Muzikant & poppenspelers Bo Spaenc, Milly Jennes, Dries 
Bellinkx  
Coproductie Perpodium & Schouwburg Noord – Antwerpen 
Met de steun van de taxshelter van de Belgische Federale 
Overheid via Cronos Invest

Een handmade update van het bekende sprookje van 
Andersen. Hilarisch snaterend en taterend toneel vol dolle 
livemuziek en zotte poppen. 

Een nest eendenkuikens kruipt uit het ei 
maar er is me daar toch één mottigaard bij… 
pluizig en geel, ranzig en scheel 
moeder eend fronst: is dat er ook ene van mij?

De wervelende opgenomen vertelstem van Warre 
Borgmans neemt je mee langs waterpartijen, naar brekende 
eierschalen, rietveldjes en verdoken vijanden… 
Bo Spaenc (livemuziek, audio-, stemmetjes- en 
geluidskwaakzalverij) en Milly Jennes (poppen- en 
objecten-gefladder) duikelen onder in dit vertrouwde 
verhaal. Ze toveren deze breekbare klassieker om tot een 
dolkomisch nest vol frisse twists en verrassende vondsten 
voor oren en ogen. 

3+

AFFICHE_LELIJK EENDJE.pdf   7   23/08/21   17:54

HET EI
lelijk eendje

Muziektheater
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MAANDAG 24 APRIL | 9.15, 10.15 & 14 UUR
DINSDAG 25 APRIL | 9.15, 10.15 & 14 UUR
WOENSDAG 26 APRIL | 9.15 & 10.15 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: 1 | 2 | 3 KLEUTERKLAS
PUBLIEKSMAXIMUM: 60
DUUR: 30 MINUTEN VOORSTELLING  
+ 30 MINUTEN OMKADERING
www.cirkanto.be

Solita leeft in haar eigen kleine wereld vol circusspektakel 
en muziek! 

Een muzikale objecttheatervoorstelling zonder woorden 
voor iedereen vanaf 3 jaar.
Solita is een scène-op-scène voorstelling. Na de voorstelling 
is er nog een workshop voor de kleuters.

Concept, spel, muziek Karen Claessens 
Artistieke coaching Christian Gmünder  
Muzikale coaching & arrangement Bert Bernaerts  
Grafische vormgeving Kim Vleugels  
Kostuum Hannah Chebaro Automata, Geert Hautekiet  
Foto’s Antoinette Chaudron 
Een productie van Cirkanto vzw

Tjok tjok tjok. 
Wie komt daar aangesjokt? 
Het is Solita! 
Met haar karretje en haar dozen. 
Ze praat tegen zichzelf en slaapt overal waar ze liggen kan. 
Is ze gek of zo? 
He, wat is dat? 
Dat is geen doos! 
Het is een orkestbak vol trompetgeschal! 
En Solita praat niet tegen zichzelf! 
Ze praat tegen een koorddanser en een acrobaat. 
Wie had dat gedacht… 

Karen Claessens | Cirkanto
Solita

Muzikaal objecttheater met omkadering

MAANDAG 3 OKTOBER | 11 &14 UUR
DINSDAG 4 OKTOBER | 10 & 14 UUR
WOENSDAG 5 OKTOBER | 10 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: 3DE KLEUTERKLAS
PUBLIEKSMAXIMUM: 175
DUUR: 50 MINUTEN
LESMATERIAAL: BESCHIKBAAR
www.koortzz.be

Mevrouw Ja & Meneer Nee is een grappige en ontroerende 
muziektheatervoorstelling vol levenslust en liedjes, 
gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Pieter van 
Oudheusden en Inge Bogaerts. 

Fleur Hendriks en Joep Conjaerts waren ooit klasgenoten 
op kleinkunstacademie Studio Herman Teirlinck en staan 
al jarenlang op de planken bij o.a. Radio Oorwoud, Red 
en Lily, Allez, Chantez! en luxemburg vzw. Nu bundelen ze 
hun krachten in dit spiksplinternieuwe theatergezelschap: 
Tsunami Tsunami.

Tekst, muziek, spel Joep Conjaerts, Fleur Hendriks 
Originele tekst Pieter van Oudheusden 
Regie Irina Biscop 
Beeld Inge Bogaerts 
Met dank aan Toneelgezelschap luxemburg vzw, Arlette Van 
Overvelt, Inge Bogaerts, Annette Schalkers, Irina Biscop, Uitgeverij 
Lannoo.

Mevrouw Ja houdt van slingers en bloemen, van taart en 
avontuur. 
Ze vindt altijd wel een streepje blauw in de lucht. 
Meneer Nee maakt zich zorgen over dat ene wolkje. 
Mevrouw Ja omarmt het leven. Meneer Nee omarmt liever 
Mevrouw Ja. 
Op een ochtend heeft Mevrouw Ja geen zin om uit bed te 
komen. 
Het is donker in haar hoofd. 
Meneer Nee wil alles doen om haar weer vrolijk te maken. 
Zal het hem lukken?

Tsunami Tsunami
Mevrouw Ja & Meneer Nee

Muziektheater
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MAANDAG 16 JANUARI | 10 & 14 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: 1 | 2 | 3 LEERJAAR
PUBLIEKSMAXIMUM: 200
DUUR: 50 MINUTEN
LESMATERIAAL: BESCHIKBAAR
www.doft.be

Dummies is relevant, herkenbaar en toont op een 
speelse manier de absurditeit van onze gewoontes. 
De bewegingstaal is indrukwekkend door het snelle, 
acrobatische partnerwerk en de fysieke risico's. Ze geven 
ons een aparte kijk op wat wij als ‘normaal’ beschouwen.  

Een toegankelijke en humoristische dansvoorstelling 
waarbij twee dummies de klungeligheid van onze 
maatschappij laten zien.  

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

Concept & choreografie Piet Van Dycke 
Dans & spel Julia Van Rooijen, Georgia Begbie, Piet Van Dycke  
Eindregie & muziek Jonas Vermeulen 
Scenografie Menno Boerdam 
Vooronderzoek Diarmuid Armstrong, Laetitia Janssens, Seppe 
Bauters   
Dramaturgisch advies Marie Peeters 
Productie Collectief dOFt 
Coproductie HET LAB Hasselt 
Productieleiding Sam Cunningham

Een voorstelling over de ongeschreven regels van onze doe-
het-zelf-maatschappij.
Ons sociaal leven zit vol ongeschreven regels. In de rij staan 
als je wacht, trakteren als je jarig bent, ‘gezondheid’ zeggen 
als iemand niest… Het lijkt allemaal vanzelfsprekend.  

In Dummies zien we twee individuen die deze regels niet 
kennen, maar wel terecht komen in situaties waar ze nuttig 
kunnen zijn. Enkel hun instinct rest nog. Dat zou wel eens 
voor grappige, maar pijnlijke situaties kunnen zorgen... Ze 
hebben evenveel kans om elkaar te begrijpen. Of botsen ze 
juist in hun onwetendheid? 

dOFt
Dummies

Dans | circus | theater

MAANDAG 13 FEBRUARI | 14 UUR
DINSDAG 14 FEBRUARI | 10 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: 1 | 2 | 3 LEERJAAR
PUBLIEKSMAXIMUM: 200
DUUR: 65 MINUTEN
LESMATERIAAL: BESCHIKBAAR
www.demaan.be 

Een verzameling van gevonden voorwerpen ontmoet een 
verzameling van absurde verhalen.
Greet Jacobs en Salomé Mooij zochten allerlei vergeten 
spullen bij elkaar en bouwden er landschappen mee. Deze 
werden getoond aan kinderen over heel Vlaanderen en zij 
probeerden de wereldjes te benoemen en er verhalen bij 
te verzinnen. De opgenomen stemmen versmolten tot een 
compositie die niemand onberoerd laat. Begeleid door 
het koor van kinderstemmen gaan we op ontdekking langs 
miniatuurwereldjes en ruimtes waarin niets is wat het lijkt. 
Het is een reis doorheen het hoofd van kinderen, doorheen 
hun verhalen en twijfels. 

Een poëtische en beeldende voorstelling die zichzelf als 
een compositie ziet. Een compositie over durven kijken en 
verbeelden zonder juist of fout. Een speelse uitnodiging om 
samen te kijken naar hoe we kijken.

Van & met Greet Jacobs, Salomé Mooij 
Scenografie Greet Jacobs, Salomé Mooij, Katinka Heremans, Paul 
Contryn 
Muziek Benjamin Boutreur, Jonas Van den Bossche 
Coaching Simon D'Huyvetter 
Productie DE MAAN

Ik zie… een huis met een gat in de vloer en een waslijn.
Wie woont er in dat gat?
Ik zie een trap met een deur.
Wat zit daarachter?
Ik zie een propje plakband met een touwtje aan.
Wat is dit?
Een wolk?
Een verfrommelde vlag?
Een verloren poedel?

DE MAAN
De vrouw die zich verslikte in haar ondergoed (en andere onwaarschijnlijkheden)

Beeldend theater
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MAANDAG 5 DECEMBER | 14 UUR
DINSDAG 6 DECEMBER | 10 & 14 UUR
WOENSDAG 7 DECEMBER | 10 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: 3 | 4 LEERJAAR
PUBLIEKSMAXIMUM: 200
DUUR: 60 MINUTEN
LESMATERIAAL: BESCHIKBAAR
www.talenthee.be

Livemuziek en zang, poppenspel en de animatiefilm 
van zowel Sofie Vandenabeele als Jeroen Ceulebrouck 
verwoorden, verbeelden en verklanken deze gloedvolle 
fonkelende wereld. 
Een muzikaal en visueel verhaal dat zich leest als de 
afdruk in een vuursteentje: caleidoscopisch fabelachtig 
fascinerend. 
 
In de voorstelling komt de kleine Luttel elke dag thuis met 
haar zakken gevuld met grote en kleine schatten: takjes, 
stenen, dopjes, papiertjes,… Ogenschijnlijk onbenullige 
spulletjes die ze verzamelt en koestert. Elke klas krijgt na 
de voorstelling een eigen ‘Archief van de Dingen’ mee naar 
school, gevuld met kleine schatten en een boekje. Als start 
van een bijzondere verzameling, iets om te koesteren en 
vooral zelf aan te vullen. 

Concept & spel Maarten Van Aerschot, Reineke Van Hooreweghe  
Livemuziek Toon Van Mierlo, Pascale Rubens 
Livezang Bas Van Damme 
Animatiefilm Jeroen Ceulebrouck, Sofie Vandenabeele 
Poppen Evelyne Meersschaut  
Technisch ontwerp Robbe Mols

WARS speelt zich af tegen de achtergrond van een 
bruisende grootstad, waar aan de rand, in de haven, een 
bonkige man woont. Wars is een eigenzinnige kraandrijver 
en dwarsdenker die samen met zijn dochter Luttel hoog 
in een kraan woont. De kleine Luttel beweegt zich vrij 
door dit ruwe onbehouwen stukje stad en keert elke 
avond huiswaarts met zakken vol botjes, kevers, dopjes en 
vuursteentjes. Tot ze op een dag iets vindt dat niet in haar 
jaszak past en beweegt, een wezentje dat ze niet meteen 
kan thuisbrengen. 

Tal en Thee
WARS

Theater

MAANDAG 15 MEI | 14 UUR
DINSDAG 16 MEI | 10 & 14 UUR
WOENSDAG 17 MEI | 10 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: 1 | 2 | 3 LEERJAAR
PUBLIEKSMAXIMUM: 200
DUUR: 60 MINUTEN
LESMATERIAAL: BESCHIKBAAR
www.froefroe.be

Enkele seizoenen geleden maakte FroeFroe een 
openluchtconcert met liedjes voor Theater Aan Zee, 
nu is deze voorstelling afgewerkt tot een volwaardige 
muziektheatervoorstelling.  

Roodhapje is vooral een heel leuke, heerlijk geflipte, 
superspannende muziektheaterversie van Roodkapje.
Vraag na de voorstelling ook uw gratis CD met alle liedjes, 
gegarandeerd meezingplezier!

Regie Marc Maillard 
Tekst Jan Maillard 
Met Marianne Loots, Thais Scholiers, Danaé Bosmans of Annelore 
Stubbe, Gert Jochems  
Livemuziek Nelle Bogaerts (Lili Grace), Hanne Torfs (Fortress, 
Nunki, Scool is Cool)  
Poppen & kostuums Jan Maillard, Ina Peeters, Patrick Maillard, 
Astrid Michaelis 
Decor Gert Dupont, Jo Heijens, Marc Maillard, Janneke Hertoghs

Een fijn geflipte muzikale versie van het gekende sprookje. 
Nieuwe tijden, dezelfde sprookjes, of toch net niet... 

Roodkapje is deze week bij haar mama. Moeder vraagt haar 
een klusje te doen. Grootmoeder is een beetje ziek en 99 
jaar. Ze woont aan de andere kant van het bos. Roodkapje 
gaat haar pannenkoeken en wijn brengen. Het is een 
hele trip door het grote bos naar grootmoeder. Gelukkig 
is Roodkapje niet bang, ze houdt van dieren, vooral van 
eekhoorns, konijntjes en iets minder van grote boze wolven. 
En wil het toeval nu dat ze juist die tegenkomt vandaag.

Theater FroeFroe
Roodhapje

Muziek- en figurentheater
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MAANDAG 30 JANUARI | 10.30 & 14 UUR
DINSDAG 31 JANUARI | 10.30 & 14 UUR
WOENSDAG 1 FEBRUARI | 9 & 10.30 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: 3 | 4 LEERJAAR
PUBLIEKSMAXIMUM: 50 (2 KLASSEN)
DUUR: 30 MINUTEN + 30 MINUTEN NAVERWERKING
www.kunstz.be  

Mohanad nodigt je uit op zijn verjaardagsfeestje. Vier je 
mee?
Na de voorstelling gaan de kinderen samen aan de slag 
rond het thema van de voorstelling, in de vorm van een 
feestje: door verhalen te delen, te tekenen, samen te 
dansen en plezier te maken, werken ze samen aan Sinbad 
zijn verjaardagscadeau.

Concept & spel Mohanad Mukhtar 
Tekeningen Zahra Eljadid 
Muziek & sound Noah Melis 
Choreografie Paulo Guerreiro 
Scenografie Studio Kuurjeus 
Coaching Greet Vissers 
Productie kunstZ in coproductie met Stormopkomst en 
WIPCOOP/Mestizo Arts Platform 
Met de steun van BeHuman vzw, WALPURGIS, Fonds Voor 
Talentontwikkeling/Fameus, Rataplan, Koen Depoortere, An 
Wuyts

Waarom vier jij je verjaardag? Wat vind je zo leuk aan jarig 
zijn? Stel je voor dat je nooit je verjaardag viert, word je dan 
ook niet ouder? Vandaag is Mohanad jarig. Hoera hoera!  

Mohanad Mukhtar creëerde een visuele voorstelling waarin 
hij het jonge publiek meeneemt in zijn eigen avontuur. 
Geïnspireerd door Duizend-en-een-nacht vertelt hij met 
Sinbad een verhaal over een jongen die voor het eerst in zijn 
leven zijn verjaardag kan vieren. De jongen is erg benieuwd 
maar ook zenuwachtig voor het feest. Hoe bereid je een 
verjaardagsfeest voor zonder ouders en familie om je heen? 
Want iedereen is achtergebleven in Bagdad.  

Mohanad Mukhtar & kunstZ
Sinbad 

Visuele voorstelling met begeleide naverwerking

DINSDAG 17 JANUARI | 9, 10.10 & 13.15 UUR
WOENSDAG 18 JANUARI | 9 & 10.10 UUR
DONDERDAG 19 JANUARI | 9, 10.10 & 13.15 UUR
VRIJDAG 20 JANUARI | 9, 10.10 & 13.15 UUR
TOGENBLIK
DOELGROEP: 3 | 4 LEERJAAR
PUBLIEKSMAXIMUM: 25
DUUR: 50 MINUTEN VERTELLING  
+ 50 MINUTEN BEELDENDE WORKSHOP
www.withwit.be/nl

WIThWIT begeleidt deze vertellingen met spannende 
objecten, klanklandschappen en schaduwspel. Als 
een estafette wordt het verhaal doorgegeven aan een 
volgende groep en zo verder verteld. Daarnaast is er nog 
een beeldende atelier waar het verzonnen verhaal door 
de kinderen wordt vormgegeven. Zo ontstaat er een groot 
visueel universum dat je kan volgen op het grote virtuele 
web via www.degzv.be.

Vertelling & concept Michiel Alberts 
Scenografie & sculpturen Erki De Vries, Freija Van Esbroeck  
Muziek Ruben Nachtergaele  
Creatie landschapstapijt Kristin Vanden Bosch  
Webdesign & logo Annemie Buytaert  
Productie WIThWITvzw  
Met de steun van Stad Antwerpen, Vlaamse Gemeenschap, 
FroeFroe, LAB-Hasselt

Een verhaal waarbij we de angst achter ons laten en waar 
plezier en verwondering ons weer vleugels geeft.  
Heeft iemand de vogel al gezien? Vertel en vlieg je mee? 

De Grote Zwarte Vogel is een verhaal dat nog verzonnen 
moet worden. Samen met de fantasie van de kinderen 
ontvouwt er een nieuwe vertelling, stukje bij beetje, 
fragment per fragment. Niemand kent het verhaal en toch is 
het er. Zo vliegt een grote zwarte vogel verder de leegte in. 
Een vogeltent met een enorme kaart waar je middenin zit. 
Kasten met bijzondere figuren die je begeleiden op een 
avontuurlijke reis. Tijdens de voorstelling improviseert 
theatermaker Michiel Alberts samen met de kinderen 
een geheel nieuwe mythe over De Grote Zwarte Vogel. Zo 
komen er uit de eigen verwondering nieuwe personages, 
wonderlijke locaties, plotse wendingen en wonderbaarlijke 
avonturen voort. 

WIThWIT | Michiel Alberts
De Grote Zwarte Vogel

Een interactieve vertelling met bijhorende beeldende workshop
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MAANDAG 27 FEBRUARI | 14 UUR
DINSDAG 28 FEBRUARI | 10 & 14 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: 4 | 5 | 6 LEERJAAR
PUBLIEKSMAXIMUM: 200
DUUR: 60 MINUTEN
LESMATERIAAL: BESCHIKBAAR
www.kopergietery.be

gedachtenkronkels. Ze vieren de levensvreugde, verwarring 
en angst van een twijfelend hoofd dat niet kan stoppen met 
doordraaien.
 
Bambiraptor: een geestige viering van het kinderhoofd dat 
niet kan stoppen met doordraaien. 

"Een uitzonderlijk creatieve en beeldrijke jeugdvoorstelling, 
waarin spelen met taal een kunst wordt. Een pretentieloze 
ode aan de fantasie." (M. Degrande, HET NIEUWSBLAD)  

Spel & creatie Jonas Baeke, Mats Vandroogenbroeck 
Coach & stem Dounia Mahammed 
Art director Emiel Astrid Vandekerckhove 
Muziek Elisabeth Klinck 
Forestier Sybren Janssens 
Licht & klank Jeroen Doise, Diederik De Cock 
Decorbouw & techniek Jonas de Wulf, Sebastien Van Huffel, 
Gielke Smet, Koen Demeyere, Bart Vanbellegem, Filip Timmerman 
Productiemanager Polien Demeulemeester 
Een productie van KOPERGIETERY & KGbe 
Met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische 
Federale Overheid

Heeft hier ooit, héél lang geleden, een dinosaurus 
rondgelopen? Waren dino’s eigenlijk gigantische kippen? 
Hoe smaakt een prehistorische omelet? Zijn alle dino’s 
uitgestorven? Waar zijn al die dode dino’s gebleven? 
Verpulverd tot zand? Zitten er dinodeeltjes in de zandbak 
op school? Tussen mijn tenen? Tussen mijn tanden? Zitten er 
dinodeeltjes in mij? En ben ik dan ook een dino? 

In Bambiraptor staat de binnenkant van een dolgedraaid 
kinderhoofd op scène. Jonas en Mats sluipen naar binnen. 
Ze gaan op zoek naar de alledaagse verwondering 
die de kleinste kinderen en de grootste filosofen met 
elkaar delen. Gaandeweg raken ze verstrikt in harige 
hersenspinsels, veelhoekige denkkaders en onvoorziene 

KOPERGIETERY
Bambiraptor

Theater

MAANDAG 26 SEPTEMBER | 14 UUR
DINSDAG 27 SEPTEMBER | 10 & 14 UUR
WOENSDAG 28 SEPTEMBER | 10 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: 4 | 5 | 6 LEERJAAR
PUBLIEKSMAXIMUM: 150
DUUR: 50 MINUTEN
LESMATERIAAL: BESCHIKBAAR
www.bronks.be

Na een uit de hand gelopen ruzie vlucht Wim weg. Iedereen 
maakt zich zorgen. Dagen gaan voorbij zonder een teken 
van leven. Een zoekactie, speurhonden, helikopters… Niets 
levert iets op. Alleen Manu, zijn overgevoelige broer, zou 
hem kunnen opsporen en terugvinden. Waagt Manu de 
stap naar buiten en trotseert hij er alle geluiden? Of loopt 
de queeste die hem naar zijn broer moet leiden fataal af?  

Een intieme monoloog over een jongen in een 
overdonderende wereld.

Tekst & spel Dries Notelteirs 
Coaching Joris Van den Brande  
Dramaturgie Liesbeth De Clercq 
Scenografie Philippe Van de Velde 
Kostuum Lore Renson 
Productie BRONKS & Spinragfestival

Manu hoort alles. De vis van de bovenburen, de kleine wijzer 
van het Mickey Mouse horloge van Joeri, de buurvrouw die 
haar nagels lakt, zelfs de prik in de colafles… 

Manu en Wim zijn twee broers. De ene is overgevoelig, de 
andere is doof. De ene verzamelt, de andere drumt. De ene 
probeert uit alle macht niets te horen, de andere probeert 
uit alle macht iets te horen.  

BRONKS & Spinragfestival 
5 Kilo Pascal

Theater
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MAANDAG 8 MEI | 14 UUR
DINSDAG 9 MEI | 10.30 & 14 UUR
WOENSDAG 10 MEI | 10.30 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: 1STE GRAAD SECUNDAIR
PUBLIEKSMAXIMUM: 200
DUUR: NOG NIET GEKEND
www.destudio.com

SOLO gaat over de zoektocht naar je eigen identiteit. Met 
de inzet van de superpowers van de speelplaats zoekt het 
hoofdpersonage uit wie hij wil zijn. Een dirigent? Of toch 
een dj? Een breakdancer? Of eerder een businessman? 
Een dokter of patiënt of allebei? Het wordt een dolle rit 
door de wereld van beroepskeuzes, instanties, loketten, 
werkvloeren, dromen en ambities.
Robbert Vervloet neemt je mee in zijn hyperfantastische 
wereld, waarin een personage grip probeert te krijgen 
op wie hij is of althans denkt dat hij moet zijn. In al zijn 
kinderlijke fantasie mislukken de dingen al eens grandioos, 
maar wordt ook het onmogelijke mogelijk. 

Concept & spel Robbert Vervloet 
Techniek & uitvinder Tim Oelbrandt 
Eindregie Randi De Vlieghe 
Bewegingscoach Anastassya Savitsky 
Coach Mokhallad Rasem 
Muziek Linde Carrijn  
Kostuums Marie Dries 
Productie Vervloet & De Studio

Een zoektocht die pendelt tussen realiteit en fantasie. Peter 
Pan op speed voor 12+ en alles daarboven.

Wat wil jij later worden als je groot bent?
Brandweerman? Voetballer? Boekhouder? Mama of papa? 
Goochelaar? Influencer? Of toch nog steeds piloot?
Op de speelplaats kan alles. Kinderen laten hun verbeelding 
de vrije loop en bepalen zelf de spelregels. “Jij bent de roze 
Power Ranger en ik de appelblauwzeegroene. Die bestaan 
toch niet? Nu wel.”

Vervloet & De Studio
SOLO

Theater

DINSDAG 10 JANUARI | 10.30 & 14 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: 1STE GRAAD SECUNDAIR
PUBLIEKSMAXIMUM: 220
DUUR: 50 MINUTEN
LESMATERIAAL: BESCHIKBAAR
www.collectiefverlof.be

Collectief Verlof onderzoekt in ALIAS hoe ver iemand kan 
gaan om graag gezien te worden. Deze voorstelling nodigt 
uit om het met jongeren te hebben over privacy en de 
duistere kant van het internet. De voorstelling probeert 
geen antwoorden te bieden of met de vinger te wijzen, 
maar vooral veel vragen op te roepen waarover nog lang 
kan worden nagepraat.

Tekst & spel Heleen Desmet, Bart van der Heijden  
Muziek Lucas Heytens  
Lichtontwerp Hans Rigouts  
Techniek Gilles Pollak, Hans Rigouts  
Kostuums Leilah Boukhalfa  
Tekstcoaching Nico Boon  
Spelcoaching Steven Beersmans  
Scenografie Collectief Verlof (met dank aan Tom Viaene, Barbara 
Vandendriessche, Ben Van Oeckel)  
Productie Caroline Bertoline  
Met dank aan MoMeNT Festival Tongeren, 30CC, Stad Leuven, 
deRUIMTE, CC Nova Wetteren, Luka Vos, Gloria Wouters

Daan kan moeilijk zichzelf zijn. In het openbaar. Hij vindt 
hiervoor een oplossing. Online maakt hij accounts aan. 
Eén daarvan is Lars. Welke van alle accounts misschien 
nog het meest op de echte Daan lijkt. Lars ontmoet Stella. 
Online. De vrouw van z’n leven. Nog nooit eerder kon hij zo 
zichzelf zijn bij iemand. Het begin van een prachtige online 
liefdesromance. Tot ze voorstelt om eens af te spreken. Met 
Lars...

Collectief Verlof
ALIAS

Theater
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Teateri, de Roovers & Carly Wijs
Jongen

Theater

Jongen is het verhaal van de familie Reimer. Begin maart 
1966 wordt de tweeling Brian en Bruce door hun ouders 
naar het ziekenhuis gebracht om te worden besneden. 
Deze simpele operatieve ingreep wordt uitgevoerd met 
behulp van een nieuwe medische techniek die echter 
gruwelijk misgaat. Baby Bruce verliest zijn penis als gevolg 
van deze operatie. Na een wanhopige omzwerving langs 
allerlei medische instanties komen de jonge ouders terecht 
bij dokter John Money van het befaamde Johns Hopkins 
instituut. Hij houdt zich bezig met de revolutionaire 
behandeling van patiënten met genderdysforie: mensen 
(veelal mannen) die zich vrouw voelen. Door middel van 
een nieuwe behandeling is het mogelijk om deze mannen 
te veranderen in een vrouw. Andersom, van vrouw naar 
man, is op dat moment nog niet mogelijk. 

Er wordt besloten om een behandeling voor Bruce op te 
starten om hem te veranderen in een meisje. Voortkomend 
uit de discussie ‘nurture or nature’ gaat men er op dat 
moment van uit dat met de juiste hormonen en liefdevolle 
zorg een perfect gelukkig meisje kan worden gemaakt 
van de kleine Bruce. Vanaf dan gaat hij door het leven als 
Brenda. Brenda wordt niets verteld en weet niet beter dan 
dat ze een meisje is. Toch voelt ze vanaf jonge leeftijd dat er 
iets niet klopt. 

Theatermaker Carly Wijs en de Roovers maakten een 
bewerking van dit beklijvende verhaal voor Teateri in het 
Zweedse Jönköping. Jongen is de Nederlandse versie met 
Vanja Maria Godée en Jeroen Van der Ven.

Tekst & regie Carly Wijs 
Spel Vanja Maria Godée, Jeroen Van der Ven 
Vormgeving Stef Stessel 
Productie Teateri, de Roovers 
Techniek Wim Bernaers 
Een productie van Teateri (Jönköping, Zweden), de Roovers en 
Carly Wijs 

MAANDAG 24 OKTOBER | 14 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: 2 | 3 GRAAD SECUNDAIR
PUBLIEKSMAXIMUM: 200
DUUR: 60 MINUTEN
VOORGESPREK MET CARLY WIJS MOGELIJK OP AANVRAAG
NAGESPREK DOOR DE ACTEURS
www.deroovers.be

De Mannschaft
Melissa, of nee, Aïsha, of nee, toch Melissa

Theater

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

Melissa, of nee, Aïsha, of nee, toch Melissa, is iemand die 
twijfelt over alles, maar vooral over zichzelf. Ze heeft geen 
idee wie ze is en wat ze met haar leven aan moet. Compleet 
de weg kwijt, verdwaald, van't padje af.
Melissa, enfin, Aïsha liegt heel haar leven bijeen. Niets is er 
echt aan. Of wel? 
Want wat is echt? Wat is de waarheid?  Wie bepaalt de 
waarheid? Hoe weten we dat zeker?  En is de waarheid van 
Melissa dezelfde als de waarheid van Aïsha?

In Melissa onderzoekt De Mannschaft de maakbaarheid 
van de waarheid, hoe ieder zijn eigen versie heeft van de 
werkelijkheid. Over de waarheid niet willen of kunnen 
zien. Over twijfel. Of beter het gebrek aan te mogen 
twijfelen. Over geloven in iets ook al is het misschien niet 
helemaal waar. Een voorstelling over de creatie van de 
leugen.  

We swear to tell the truth, the whole truth and nothing but 
the truth so help me God!
De waarheid is wat gij gelooft.

Concept, tekst, regie Stijn Van de Wiel, Michai Geyzen 
Spel Silke Thorrez, Felix Meyer 
Dramaturgie Bram Verschueren 
Lichtontwerp Thomas Stevens 
Muziek Gode Kempen 
Techniek Rens Planckaert 
Beeld Chaw ChawMAANDAG 28 NOVEMBER | 14 UUR

DINSDAG 29 NOVEMBER | 10.30 & 14 UUR
WOENSDAG 30 NOVEMBER | 10.30 UUR
TER VESTEN
DOELGROEP: 2DE GRAAD SECUNDAIR
PUBLIEKSMAXIMUM: 220
DUUR: NOG NIET GEKEND
www.demannschaft.be

©
 S

te
f S

te
ss

el



26 27

Club Toulouse is een hoogst beweeglijke, visuele 
voorstelling die antwoorden tracht te vinden op met-
goud-en-glitter-overdekte-stereotiepe-extravagante-
genderfluïde-hokjesdenkende-profilerende-prangende-
statussymboolgerelateerde-vragen.
Durf jij te tonen wie je écht bent? 

 "Heerlijk buiten de lijntjes kleurend, brandhout makend van 
stereotypes en hokjesdenken. Club Toulouse is krachtig, 
kwetsbaar en bijzonder broeierig, met een overtuigende 
Roman Van Houtven en Gytha Parmentier op het podium." 
(Guy Van Vliet, HET NIEUWSBLAD)

Concept, regie, spel Marieke Dermul, Roman Van Houtven 
Eindregie Randi De Vlieghe 
Kostuums Eleni Ellada Damianou  
Licht & klank Jeroen Doise, Jonas De Wulf 
Techniek Koen Demeyere, Jonas De Wulf, Sebastien Van Huffel 
Productieleiding Gielke Smet 
Productie KOPERGIETERY & KGbe.  
Met de steun van de Tax Shelter maatregel van de Belgische 
Federale Overheid.

KOPERGIETERY
Club Toulouse

Theater

Geïnspireerd op het werk en leven van Toulouse-Lautrec, de 
befaamde Franse tekenaar en kunstschilder die het Parijse 
nachtleven op doek vastlegde, duiken Roman Van Houtven 
en Marieke Dermul onder in het achterland van fashion, 
nightlife en de emotionele honger van jonge mensen. 

Club Toulouse…
een club waar de backstage meer verhalen vertelt dan de 
frontstage.
een club waar zelfs de lelijkste woorden sexy klinken.
een club waar ducttape en naaldhakken mensen rechtop 
houden, omdat ze zonder opsmuk misschien wel uit elkaar 
vallen.

MAANDAG 6 FEBRUARI | 14 UUR
DINSDAG 7 FEBRUARI | 10.30 & 14 UUR
WOENSDAG 8 FEBRUARI | 10.30 UUR 
TER VESTEN
DOELGROEP: 4 | 5 | 6 | 7 SECUNDAIR
PUBLIEKSMAXIMUM: 200
DUUR: 75 MINUTEN
www.kopergietery.be

SKaGeN
Het gezin Van Paemel

Theater

Wirken moet ne mensch en ni lieglupe. Akkerdjie. 

Herontdek deze parel uit de Vlaamse theaterliteratuur en 
kijk naar het Vlaanderen van vandaag. Waar nog steeds 
gewerkt, geïntegreerd en geassimileerd moet worden. Waar 
klassen en gemeenschappen nog altijd niet elkaars taal 
spreken. Waar families uit elkaar worden gereten en jong en 
oud, arm en rijk, met getrokken messen tegenover elkaar 
staan over grond en geloof. Waar economische migratie nog 
steeds een noodzaak is en onderdrukking door de 1% leidt 
tot verhitte strijd. Het gezin Van Paemel in een wereld in 
verandering, toen, in1903 en nu.
Valentijn Dhaenens reisde de afgelopen 12 jaar voor 
SKaGeN de wereld rond met de succesmonologen 
DegrotemonD, DeKleineOorlog en Onbezongen.  

In DeKleineOorlog ontdubbelt Dhaenens zich via schermen 
en gaat hij in dialoog met zijn 7 alter-ego’s.
In Het gezin Van Paemel gaat Dhaenens hierin nog een 
stapje verder. In elk van de vier bedrijven speelt hij een 
ander cruciaal personage live. De talrijke antagonisten, ook 
vertolkt door Dhaenens, zijn digitaal aanwezig.
Voor wie er nog aan twijfelde, Het gezin Van Paemel is géén 
monoloog, maar een proeve van creativiteit en bravoure. 
Daarnaast levert Dhaenens doorheen deze enscenering een 
gevecht met demonen uit ons aller verleden. Hij voert een 
intensief gesprek met zijn erfgoed dat tevens het erfgoed 
van Vlaanderen is.

Spel & concept Valentijn Dhaenens 
Tekst Cyriel Buysse 
Techniek, filmopname, montage Jeroen Wuyts 
Technische assistentie & geluidsontwerp Nils Janssens 
Muziek Sara Salvérius 
Kostuum Barbara De Laere, Charlotte Goethals, Charlotte Willems 
Grime Anaïs Wagner 
Regie-assistentie Tineke De Meyer 
Productie SKaGeN en De Studio 
Zakelijke leiding & coördinatie Korneel Hamers 
Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, PerPodium, Tax 
Shelter en De Studio

DINSDAG 11 OKTOBER | 10 & 14 UUR  
TER VESTEN
DOELGROEP: 3DE GRAAD SECUNDAIR
PUBLIEKSMAXIMUM: 250
DUUR: 90 MINUTEN
www.skagen.be 
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Meneer Papier 
Meneer Papier heeft alles wat hij nodig heeft: een poes en een 
schaar. Hij knipt zijn eigen wereld. Zo knipt hij een fles water 
tegen de dorst, een appel tegen de honger, vleugels om mee 
te vliegen of een hond om mee te wandelen. Maar… sommige 
voorwerpen die hij uitknipt, krijgen hun eigen willetje.
Deze guitige en vindingrijke stop-motion filmpjes naar de 
boeken van Elvis Peeters en Gerda Dendooven zijn een pure ode 
aan de verbeelding.

DINSDAG 24 EN WOENSDAG 25 JANUARI | 10 EN 13.30 UUR
ANIMATIEFILM | BE-DE-NL 
BEN TESSEUR, STEVEN DE BEUL 
2021 | 40 MINUTEN 
NEDERLANDS GESPROKEN 
DOELGROEP: 1 | 2 KLEUTERKLAS

Mijn moeder is een gorilla
Weesmeisje Jonna droomt van een moeder. Op een dag klopt 
er een gorilla aan die haar wil adopteren. Het is even wennen, 
maar de twee hebben het samen geweldig naar hun zin. Zo’n 
verrassend stel wekt natuurlijk argwaan bij de nette burgers van 
het stadje en Jonna dreigt haar nieuwe mama al snel weer kwijt 
te raken. Een grappige en ontroerende animatiefilm van de ma-
kers van Gordon & Paddy. De film past uitstekend in het huidige 
debat over identiteit en diversiteit. 
Met de stemmen van moeder-dochterduo Ann Reymen en Pixie 
Ramboer.

DONDERDAG 10 NOVEMBER | 10 EN 13.30 UUR
ANIMATIEFILM | SE 
LINDA HAMBÄCK 
2021 | 76 MINUTEN 
NEDERLANDS GESPROKEN 
DOELGROEP: 3DE KLEUTERKLAS EN 1 | 2 LEERJAAR

SCHOOLFILM

Ter Vesten beschikt over een bescheiden filmaanbod 
op dvd. Het hier geselecteerde filmprogramma put 
voornamelijk uit het aanbod van JEF www.jeugdfilm.be

Mamma Boe: op zoek naar thuis
Na een lange reis vanuit Zuid-Afrika landt een ooievaar op de 
boerderij van Mamma Boe om er een nest te bouwen. Door zijn 
komst stelt Mamma Boe zich vragen over haar eigen thuis. Want 
wat is een thuis eigenlijk? Hoe kan je zeker zijn dat de weide en 
boerderij waar je woont ook echt je thuis zijn? En is het elders 
op onze grote wereldbol misschien beter? Haar beste vriend 
Kraai doet er alles aan om haar te laten zien dat het gras niet 
groener is aan de overkant, maar dat je wél soms moet verdwa-
len om de weg naar huis te vinden.
De Zweedse regisseur Christian Ryltenius maakte met de Bam-
se-trilogie de meest succesvolle animatiefilms ooit in Zweden. 
Nu is er zijn Mamma Boe.  

MAANDAG 17 EN DINSDAG 18 OKTOBER | 10 EN 13.30 UUR
ANIMATIEFILM | SE 
CHRISTIAN RYLTENIUS, TOMAS TIVEMARK 
2021 | 63 MINUTEN 
NEDERLANDS GESPROKEN 
DOELGROEP: 2 | 3 KLEUTERKLAS EN 1STE LEERJAAR

Pachamama
In het hartje van het Andesgebergte woont de 10-jarige  
Tepulpaï. Voor zo’n kleine jongen heeft hij al grote dromen, ook 
al vinden de dorpelingen hem nog te kinderachtig. Wanneer het 
gouden Pachamama-beeldje wordt gestolen door de Inca’s, is 
Tepulpaï vastbesloten om de heilige schat terug te brengen.
Een prachtige animatiefilm over een eeuwenoude beschaving. 
Toch is de strijd van Tepulpaï makkelijk herkenbaar voor elk kind 
van vandaag. Zijn gevecht tegen een schrijnend onrecht wordt 
gevoerd in prachtige kleuren en op amusante toon.

WOENSDAG 19 EN DONDERDAG 20 OKTOBER | 10 EN 13.30 UUR
ANIMATIEFILM | AR-FR 
JUAN ANTIN 
2018 | 70 MINUTEN 
NEDERLANDS GESPROKEN 
DOELGROEP: 3 | 4 LEERJAAR

Reis naar het Noorden
Sint Petersburg, 1892. Sasha droomt ervan om in de voetsporen 
te treden van haar opa, een poolreiziger die nooit terugkeerde 
van zijn laatste expeditie. Dat is niet naar de zin van haar rijke 
ouders, die al een huwelijk voor haar hebben gepland. Sasha 
vlucht, monstert aan op een schip en begint aan een lange 
reis naar het noorden. In deze film vecht een dapper meisje 
niet enkel tegen de woeste natuurelementen, maar ook tegen 
een wereld die uitsluitend door mannen wordt geregeerd. Een 
groots en stijlvol geanimeerd avontuur. 

DONDERDAG 1 JUNI | 10 EN 13.30 UUR
ANIMATIEFILM | FR 
RÉMI CHAYÉ
2016 | 78 MINUTEN 
NEDERLANDS GESPROKEN 
DOELGROEP: 3 | 4 | 5 | 6 LEERJAAR 

Donne-moi des ailes
Thomas moet de vakantie doorbrengen bij zijn vader, een 
bioloog die in de Provence de trekroute van de ganzen bestu-
deert. Tot overmaat van ramp is er nauwelijks internet, dus van 
gamen komt er niets in huis. Maar wanneer de eieren uitkomen, 
groeit er een bijzondere band met de kuikens. Enkel Thomas 
kan hen leiden op hun reis van noord naar zuid. Hij heeft wel 
een vliegend tuig nodig om samen met de ganzen de lucht in 
te gaan. Een oogverblindend avontuur waarin een stadsjongen 
zich ontpopt tot een echte held en de banden met de natuur 
aanhaalt. Onvergetelijke beelden van een jongen op een delta-
vlieger, omringd door een zwerm ganzen, gidsen je doorheen 
een bigger than life verhaal. 
Deze film maakt deel uit van Focus Franse Film. 

DINSDAG 2 MEI | 10 EN 13.30 UUR
LANGSPEELFILM | FR 
NICOLAS VANIER
2019 | 113 MINUTEN 
FRANS GESPROKEN 
NEDERLANDS ONDERTITELD 
DOELGROEP: 5 | 6 LEERJAAR EN 1STE SECUNDAIR

Captain Nova
Het jaar 2050. De volwassen vrouw Captain Nova reist terug in 
de tijd om de wereld te redden van een vreselijke natuurramp. 
Door die tijdreis verandert Nova terug in een meisje van 12. Sa-
men met haar robotje is zij de enige die ons kan behoeden van 
de apocalyptische catastrofe. Maar wat haar geheimzinnige doel 
is, weet alleen zij. De sciencefictionfilm geeft een overtuigend 
dor en beklemmend beeld van Nederland in 2050, maar put ook 
prachtige beelden uit het typisch Nederlandse landschap van 
vandaag, vol duinen en velden.  
Dit spannende en milieubewuste avontuur met veel respect 
voor de stem van kinderen, won de prijs van Beste Kinderfilm op 
het Nederlandse Cinekid festival.

DONDERDAG 29 SEPTEMBER | 10 EN 13.30 UUR
LANGSPEELFILM | NL 
MAURICE TROUWBORST 
2021 | 90 MINUTEN 
NEDERLANDS GESPROKEN 
DOELGROEP: 4 | 5 LEERJAAR

Un sac de billes
Tijdens de laatste oorlogsjaren trachten twee joodse broers 
Maurice en Joseph uit de klauwen van de Duitse bezetter te 
blijven. Op hun tocht door Frankrijk moeten ze meer dan eens 
hun identiteit verloochenen en herhaaldelijk scheelt het niet 
veel of ze worden op transport gezet, wat een gewisse dood zou 
betekenen in een concentratiekamp. Dankzij een ongelofelijke 
dosis intelligentie, moed en vindingrijkheid pogen ze te ont-
snappen aan de vijandige bezetter en weer verenigd te worden 
met hun familie.
Deze film maakt deel uit van Focus Franse Film. 

DONDERDAG 9 MAART | 10 EN 13.30 UUR
LANGSPEELFILM | FR 
CHRISTIAN DUGUAY 
2017 | 110 MINUTEN 
FRANS GESPROKEN 
NEDERLANDS ONDERTITELD 
DOELGROEP: 1 | 2 SECUNDAIR
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TENTOONSTELLINGEN TER VESTEN

De tentoonstellingen van Ter Vesten vormen een 
ideale bestemming voor een klasuitstap. Ze zijn 
allemaal, op afspraak, in groep te bezoeken. De 
tentoonstellingsruimten liggen in of nabij een 
recreatieve groenzone zodat een bezoek ook gekoppeld 
kan worden aan een wandeling. Ook in de foyer 
kan je tijdens de openingsuren regelmatig nieuwe 
tentoonstellingen gratis ontdekken. 
Voor meer info www.tervesten.be.

WATER-loop
In WATER-loop spitsen we de schoonheid van het 
landschap en de verbeelding van de ruimte toe op een 
van de uitdagingen van vandaag en morgen: WATER. 
Wie heeft nooit een auto gewassen, de tuin besproeid, 
gemord bij een druppelende kraan of zich zorgen 
gemaakt over de droogte? Regendruppel, beek, rivier of 
overstromingsgebied! In dit artistiek project vestigen we 
de aandacht op de uitdagende functie van water in de 
huidige samenleving. 
Kasteel Cortewalle, een waterburcht, is de plek bij uitstek 
om dit project door te laten gaan: een tentoonstelling, 
lezingen, …  
Maar we rekenen ook op jouw bijdrage via de workshops 
‘laat 1000 postkaarten bloeien’.
Een gemeenschappelijk project van CC Ter Vesten en 
Kunstenplatform WARP.

Kunstenaars: Joost Colpaert, Trui Demarcke, Bren Heymans, 
Zhixin Liao, Maud Van der Beuken, e.a.

BEELDIG HOF TER SAKSEN 17
Openluchttentoonstelling van beelden en installaties 
in Hof ter Saksen

Tijdens de zomermaanden van elk onpaar jaar palmen 
creatievelingen het prachtige Hof ter Saksen in. Ook in 
2023 zal dat het geval zijn.
Over het wie, wat en hoe weten we nog niet veel. Dat 
gaat zo met kunstenaars, ze verklappen niets vooraf. 
Op dit moment doen ze immers nog volop inspiratie op 
om er iets boeiends van te maken. We weten wel dat 
het opnieuw een veelzijdige expo wordt, voor elk wat 
wils. Wat wel zeker vast staat, is dat we er net als andere 
jaren een spannende zoektocht aan koppelen en dat 
de gidsen die rondleidingen geven in het park ook over 
de kunstwerken kunnen vertellen.
We starten de expo speciaal voor jullie al een maand 
vóór het begin van de schoolvakantie. Ideaal dus voor 
een klasuitstap/fietstocht/picknick als afsluiter van 
het schooljaar. Wij vinden het immers superbelangrijk 
dat Beeldig Hof ter Saksen door klasgroepen bezocht 
wordt. Om dezelfde reden laten we de tentoonstelling 
tot einde september lopen.

Expeditie Kunst
Een wandeling langs kunstwerken in Beveren

Met een wandelplan trek je op EXPEDITIE langs 11 
kunstwerken in het centrum van Beveren. Bij elk werk 
hoort een DOE-opdracht en een EXPEDITIE-opdracht. 
Aan het einde van de expeditie heb je een beloning 
verdiend die je mag ophalen aan de balie van Ter Vesten. 
Als iemand je na deze EXPEDITIE vraagt: ‘Wat vind je van 
dit kunstwerk?’, zeg je nooit meer ‘Ik vind het mooi’ of ‘Ik 
vind het lelijk’ maar heb je geleerd met andere ogen naar 
kunst te kijken.

Kunstwerken Margrit Van Nuffel, Georges Staes, Valeir Peirs-
man, Ludo Giels, Else Rignalda, Alfons Van Meirvenne, Paul 
Gees 
 
Het wandelplan EXPEDITIE KUNST kan je downloaden of 
ophalen aan de ticketbalie van Ter Vesten. Om de wandeling 
inhoudelijk voor te bereiden, download je de bijhorende fiches 
via www.tervesten.be .

ZATERDAG 4 > ZONDAG 26 MAART 2023
WOENSDAG EN ZONDAG 14 > 17 UUR EN NA AFSPRAAK
KASTEEL CORTEWALLE
DOELGROEP: VANAF 4DE LEERJAAR
GRATIS
GROEPSBEZOEK MET GIDS - INFO EN RESERVERING 
E TICKETS.TERVESTEN@BEVEREN.BE
60 EUR (33 EUR VOOR BEVERSE SCHOLEN) VOOR 2 UUR

BEGIN JUNI > BEGIN OKTOBER 2023
DAGELIJKS 10 > 20 UUR  
(OP WERKDAGEN VANAF 8.30 UUR)
PARK HOF TER SAKSEN
DOELGROEP: VANAF 6 JAAR
GRATIS
GROEPSBEZOEK MET GIDS - INFO EN RESERVERING 
E TICKETS.TERVESTEN@BEVEREN.BE 
60 EUR (33 EURO VOOR BEVERSE SCHOLEN) MINIMUMTARIEF

DOORLOPEND
CENTRUM BEVEREN
DOELGROEP: 2 | 3 GRAAD LAGER
GRATIS

Koen Broos
Behind the scene
Kom je met je klas naar een voorstelling, neem dan 
vooraf nog even de tijd om de tentoonstelling in de 
foyer te bekijken. Dat moment vóór de deuren van de 
schouwburg open gaan, is altijd prettig-spannend. Dit 
najaar heb je de kans om de prachtige foto’s van Koen 
Broos te bekijken.
Als fotograaf, gespecialiseerd in productiefoto’s van 
theater en dansvoorstellingen, volgt hij het hele 
maakproces: overleg, repetities, techniek van die 
voorstellingen, …  
Omdat Ter Vesten een geschikte foto zocht voor de 
seizoen-, familie-, en schoolbrochure, vroegen we 
hem om een fotoreeks in ons cultuurhuis te maken. In 
de brochures en in de foyer van Ter Vesten kan je de 
resultaten bekijken.
Typisch voor de foto’s van Koen Broos is dat je vaak niet 
ziet wat precies gebeurt. Maar je voelt des te meer de 
spanning die de artiesten ervaren bij de creatie van wat 
jullie graag beleven: steengoede voorstellingen. 

ZATERDAG 27 AUGUSTUS 2022 > ZONDAG 29 JANUARI 2023
FOYER TER VESTEN
DOELGROEP: IEDEREEN
GRATIS
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ERFGOEDWERKING

Erfgoed in de klas
Zin om zelf in de klas aan de slag te gaan met erfgoed? Dat 
kan! Schrijf je klas in voor het project Erfgoed in de klas en 
maak je eigen geschiedenis. Op basis van het erfgoed in 
onze gemeente en onze eigen museumcollecties werken 
we samen een erfgoedparcours uit rond een vooropgesteld 
thema. De begeleiding en het eindresultaat worden in 
samenspraak met leerkracht en leerlingen vastgelegd. 

IN ONDERLING OVERLEG EN SAMENSPRAAK 
GRATIS
CONTACT: BERT VERWERFT

OKAN-koffers | Erfgoedcel 
Waasland
Wil je met je OKAN-klas aan de slag met erfgoedobjecten 
en fotomateriaal die een duidelijke link hebben met de 
leefwereld van jongeren? Een praatvalies (OKAN-koffer) 
is een prachtig hulpmiddel om onze cultuur tastbaar te 
maken voor leerlingen van een ander land. 

De praatvaliezen of OKAN-koffers werden ontwikkeld 
door Erfgoedcel Waasland in samenwerking met diverse 
partners. OKAN-klassen kunnen ermee aan de slag: op 
een speelse manier leren de leerlingen de Nederlandse 
taal. Deze uitleenbare valiezen zijn op maat van OKAN-
leerlingen ontwikkeld en werden opgebouwd rond de 
thema’s: feest en traditie, wie ben ik, mijn omgeving, mijn 
huis en school en hobby’s. Per thema bestaat de valies uit 
een uitgebreide handleiding, fotomateriaal, werkbladen en 
erfgoedobjecten.

CONTACT: ERFGOEDCEL WAASLAND
LAMSTRAAT 113
9100 SINT-NIKLAAS
T 03 780 52 10 
E ERFGOEDCEL@INTERWAAS.BE

DIENST TOERISME

Kasteel Cortewalle
Kasteel van gelijkvloers tot zolder 

Kasteel Cortewalle is een 15de-eeuwse waterburcht in 
een uitgestrekt park. De gids verwelkomt de kinderen in 
de imposante inkomhal en laat hen kennismaken met de 
vijf kamers van de gerestaureerde benedenverdieping. 
Niet te vergeten: de huiskapel, die via een geheime gang 
in verbinding zou staan met de Sint-Martinuskerk. Via de 
draaitrap gaat het naar de zolder met als blikvanger het 
gerestaureerde Aubussontapijt in een geklimatiseerde box.

DOELGROEP: VANAF 2DE KLEUTERKLAS
DUUR: 2 UUR
INFO EN RESERVEREN: DIENST TOERISME
 
Sprookjeswandeling 

Wil je iets magisch aan je bezoek toevoegen? Kies dan voor 
de sprookjeswandeling.
Leerlingen ontdekken aan de hand van drie sprookjes 
enkele kamers van het kasteel. De gids geeft toelichting 
over de sprookjes en over de kamers, de kinderen laten hun 
fantasie de vrije loop.

DOELGROEP: 1 | 2 LEERJAAR
DUUR: 1 UUR
INFO EN RESERVEREN: DIENST TOERISME 

Gedichtenwandeling 

Leerlingen van 2de en 3de graad lager onderwijs geloven 
niet echt meer in sprookjes. Maar er bestaan ook ontelbare 
gedichten over kastelen, ridders, prinsen en prinsessen. 
Wat is een betere plek om ze tot leven te laten komen dan 
kasteel Cortewalle? In drie feeërieke kamers van het kasteel 
leren de leerlingen over het leven op Cortewalle en krijgen 
ze passende poëzie te horen.

DOELGROEP: 3 | 4 | 5 | 6 LEERJAAR
DUUR: 1 UUR
INFO EN RESERVEREN: DIENST TOERISME 

Archief de Bergeyck 

Tegenwoordig schrijven we nog amper met een pen of 
een potlood en bewaren we alles op onze computer. Maar 
hoe ging dat vroeger eigenlijk? Kom het bekijken en snuif 
de sfeer op in het Archief de Bergeyck. Hier worden de 
omvangrijke archieven bewaard van verschillende adellijke 
families, zoals Goubau en de Brouchoven de Bergeyck, die 
nog in het kasteel gewoond hebben. Via brieven en andere 
documenten ontmoet je een aantal bewoners van het 
kasteel en maak je  ook kennis met zegels, oud papier en 
kaarten.

DUUR: 1 UUR
INFO EN RESERVEREN: BERT VERWERFT
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Klasbezoek aan het Erf-
goedhuis Hof ter Welle
Het eeuwenoude kasteel en Erfgoedhuis Hof ter Welle 
heeft een boeiende geschiedenis te vertellen. Eerst werd 
het kasteel bewoond door adellijke ridders en edellieden, 
daarna door rijke kooplieden en tenslotte werd het in 1723 
omgevormd tot klooster en tehuis voor arme meisjes. Meer 
dan acht eeuwen geschiedenis in één gebouw, dat is echt 
te gek! Als erfgoedhuis van de gemeente Beveren herbergt 
deze unieke locatie ook een kunstendepot, een museum 
vol oude objecten, een erfgoedbibliotheek en meer. Met 
digitale filmpjes en aan de hand van erfgoedobjecten wordt 
de geschiedenis van de site aanschouwelijk gemaakt. 
Laat je dus verrassen door de vele verhalen die jouw pad 
kruisen. Een bezoek aan het Erfgoedhuis Hof ter Welle 
vormt de perfecte uitvalsbasis voor een avontuur doorheen 
de rijke geschiedenis van Beveren. 

Op tijdreis met mijnheertje en mevrouwtje Bever.
Zij nemen je mee op een wervelende reis doorheen 
de geschiedenis van kasteel Hof ter Welle en het Land 
van Beveren. De tijdlijn is gebaseerd op de leerdoelen 
binnen de vakken wereldoriëntatie (basisonderwijs) en 
geschiedenis (secundair onderwijs).

RONDLEIDINGEN IN KLASVERBAND: OP AFSPRAAK 
GRATIS 
STANDAARD RONDLEIDING IS AFGESTEMD OP LEERPLAN 
VIERDE LEERJAAR (‘ONTDEK JE EIGEN GEMEENTE’).
RONDLEIDINGEN OP MAAT VAN KLASSEN, LEERINHOUD EN 
LEEFTIJD ZIJN MOGELIJK.
CONTACT: BERT VERWERFT

Aanbod Dienst Toerisme 
Ga op stap met een gids en zie veel meer!

Beveren heeft heel wat in zijn mars: uniek erfgoed, een 
ultramoderne haven en prachtige uitgestrekte polders. 
Het zijn getuigen van een rijk verleden en een welvarende 
toekomst. Wil je hiermee kennismaken? De dienst Toerisme 
en Erfgoed bieden je interessante klasbezoeken aan. Aan 
de hand van boeiende verhalen ontdekken de leerlingen de 
gemeente en haar geschiedenis.
Samen met de school wordt er een programma opgesteld. 
Hierbij kunnen we rekening houden met de grootte van de 
klas, de combinatie met andere rondleidingen en meer. Het 
standaardtarief voor een rondleiding met gids is 60 EUR 
voor de eerste twee uren en 30 EUR per bijkomend uur. 
Gemeente Beveren voorziet een toelage van 45%.
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Rondrit ‘Ken je gemeente’
Wist je dat Beveren de derde grootste gemeente in 
Vlaanderen is, na Gent en Antwerpen? Ongelooflijk 
uitgestrekt en divers. Verken Beveren en haar acht 
deelgemeenten met een rondrit met de bus. Je rijdt langs 
forten, kastelen, de haven en de polders.  

RONDRIT IS AFGESTEMD OP LEERPLAN VIERDE LEERJAAR
DUUR: HELE DAG
INFO EN RESERVEREN: DIENST TOERISME
GRATIS BUSVERVOER VOOR BEVERSE SCHOLEN

Rondrit Waaslandhaven
Beveren heeft een sterke band met het water. De Schelde 
boetseerde de polders en het landschap, maar is ook de 
economische slagader van de regio. Je maakt kennis met 
de bedrijvigheid in de Waaslandhaven en de prachtige  
omliggende natuur en polders. 
Het programma stel je zelf samen in overleg met de dienst 
Toerisme.  

PRIJS: AFHANKELIJK VAN DE DUUR VAN HET BEZOEK
INFO EN RESERVEREN: DIENST TOERISME
GRATIS BUSVERVOER VOOR BEVERSE SCHOLEN

Op stap in Beveren
Maak een wandeling langs de belangrijkste monumenten in 
centrum Beveren: Sint-Martinuskerk, schandpaal en pomp, 
kasteel Cortewalle, kasteel Bosdam, Erfgoedhuis Hof ter 
Welle , …

DUUR: 2 UUR
INFO EN RESERVEREN: DIENST TOERISME

CONTACTADRESSEN VOOR RONDLEIDINGEN:
DIENST TOERISME
GRAVENPLEIN 8
T 03 500 47 55 03 750 15 11?
E TOERISME@BEVEREN.BE 

ERFGOEDHUIS HOF TER WELLE
ANNA PIERSDREEF 2
9120 BEVEREN
T 03 750 18 75
E ERFGOEDHUIS@BEVEREN.BE

TER VESTEN ANDERS

specifieke voorstelling die ze gaan bekijken. Een interessant 
project voor leerkrachten, want op deze manier hebben zij 
kant-en-klare lesinhouden die opgedeeld zijn in modules. 
De leerkracht bepaalt zelf vóór de voorstelling hoeveel tijd 
hij/zij hiervoor wil vrijmaken en waarrond er gewerkt wordt.
Meer info: www.voordeshow.be

CONTACT: ANNEMIE BRYS OF TINE MENDONCK

Korting bij avondvoorstellingen
Studenten in groep en onder begeleiding van hun 
leerkracht (minimum 7 leerlingen met 1 begeleider) betalen 
6 EUR voor de avondvoorstellingen (muziek, wereldmuziek, 
theater, humor, circus en dans). De begeleidende leerkracht 
kan de voorstelling gratis bijwonen.

RESERVEREN VIA DE TICKETBALIE VAN TER VESTEN

Cultuurzakboekje 
In de basisschool proeven kinderen van toneel, film, 
dans, muziek, poëzie, erfgoed… . De leerlingen van de 
Beverse basisscholen kunnen hun emoties en ervaringen 
bij de voorstellingen kwijt in een handig mapje: het 
Cultuurzakboekje. Het is gratis voor het eerste leerjaar 
van de Beverse scholen. Soms veranderen leerlingen 
van school, geef hen dan hun cultuurzakboekje mee. Zo 
raken ze hun documentatie niet kwijt. Na zes jaar lagere 
school hebben zij een mooi aandenken aan hun culturele 
uitstappen.

CONTACT: ANNEMIE BRYS OF TINE MENDONCK

Publicaties en e-zine
Leerkrachten kunnen zich, net als alle andere gebruikers, 
gratis abonneren op alle publicaties van Ter Vesten. 
Hiervoor geef je jouw gegevens door via tickets.tervesten@
beveren.be. Af en toe sturen wij ook een speciale mail aan 
de leerkrachten en directies met culturele en praktische 
informatie.

DIENST TOERISME

Fort Liefkenshoek
Fort Liefkenshoek is een ideale bestemming voor zowel 
lagere als secundaire scholen. 
Laat je verrassen door dit waardevol erfgoedpareltje te 
midden van industrie en natuurpracht. In het bezoekers- 
en belevingscentrum ervaar je de geschiedenis van het 
verdedigingsbouwwerk uit de 16de eeuw. Ontdek het 
verhaal van de eeuwenlange strijd van de mens tegen het 
water: overstromingen en inpolderingen, het ontstaan van 
land- en staatsgrenzen, visserij en landbouw, industrie en 
havenactiviteiten. Wandel daarna nog even over de dijk om 
oceaanreuzen uit alle hoeken van de wereld te spotten. 
Je kan in het fort terecht voor een rondleiding in het 
bezoekerscentrum, maar ook voor een vrij bezoek (zonder 
gids) aan het belevingscentrum. 
Voor alle graden van het basisonderwijs en de 1ste 
graad secundair onderwijs zijn uitgebreide educatieve 
pakketten uitgewerkt die kunnen gebruikt worden bij het 
bezoek. De pakketten omvatten een handleiding voor de 
leerkracht, werkblaadjes voor de leerlingen en didactisch 
spelmateriaal.

INFO EN RESERVEREN: DIENST TOERISME
GRATIS BUSVERVOER VOOR BEVERSE SCHOLEN

Rondleiding achter de schermen 
van de schouwburg
Wim De Strooper, hoofdtheatertechnicus, neemt je mee op 
een spectaculaire rondleiding achter de schermen van het 
Cultuurcentrum. Deze rondleiding wordt aangepast aan de 
leeftijd en de leefwereld van de geïnteresseerde klassen. 
Aanbod beperkt i.f.v. beschikbaarheid schouwburg.

CONTACT: ANNEMIE BRYS OF TINE MENDONCK
GRATIS

Rondleiding bij de kunstwerken in 
en rond Ter Vesten
Veel mensen lopen er achteloos voorbij, maar als je aan de 
hoofdingang van Ter Vesten vertrekt en je wandelt door de 
Bib en Ter Vesten naar kasteel Cortewalle, kom je onderweg 
minstens tien kunstwerken tegen. Je kan een lijst met uitleg 
via mail aanvragen of aan de medewerker kunsten vragen 
om je ook door de burelen en artiestenfoyer te loodsen 
zodat je nog meer werken kan bekijken.

CONTACT: CHRISTL VAN DEN BROUCKE
GRATIS

EXPO-Uitleen
Gedichten bij vorige edities van Beeldig Hof ter Saksen / 
Illustraties bij het Reynaertverhaal door Klaas Verplancke / 
Reinaerdiana, illustraties van Erasmus Quellijn de jongere 
en Jan Christoffel Jegher bij het Reynaertverhaal van Seger 
van Dort / Refugees, een fotoreeks over vluchtelingen van 
Jock Fistick.

CONTACT: CHRISTL VAN DEN BROUCKE

Lesmappen - Omkadering
Wanneer een lesmap beschikbaar is, wordt deze in één 
exemplaar enkele weken voor de voorstelling aan de school 
bezorgd. Wij rekenen erop dat deze informatie aan alle 
betrokken leerkrachten wordt verspreid. De lesmap is ook 
te vinden op www.tervesten.be. 
Wij beschikken ook over Het Theaterspel (ontwikkeld door 
hetpaleis) om een schouwburgbezoek voor te bereiden: 
negen spelletjes over theater, geschikt voor iedereen 
vanaf 8 jaar. Daarnaast kan ook een poëziekoffer ontleend 
worden.  

Dit schooljaar starten we ook met iets nieuw!
Voor De Show is een digitaal theaterspel voor het lager 
onderwijs om leerlingen te enthousiasmeren voor 
de komende schoolvoorstelling. Tijdens een virtuele 
wandeling door het cultuurhuis voeren de leerlingen 
opdrachten uit rond podiumkunsten, theatercodes en de 
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