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Schoolbrochure

REDACTIE & LAY-OUT
> CC Jan Tervaert
GRAFISCHE VORMGEVING
> marisavancauteren.be
V.U.
> Schepen van Cultuur,
Lotte Peeters,
Marktplein 1,
9220 Hamme

CC Jan Tervaert
schoolbrochure

de
2022-2023
krant
Basisonderwijs
van Jan
De schoolbrochure kan u ook
digitaal terugvinden op
www.jantervaert.be onder het
tabblad scholen.

CC Jan Tervaert
Reservaties schoolvoorstellingen
Kaaiplein 34 - 9220 Hamme
 052 / 48 09 48
 jessica.verschelden@jantervaert.be
 www.jantervaert.be
bankrekening: BE97 0682 1294 6349 BIC: GKCCBEBB

Info schoolvoorstellingen
Brigitte Verelst
 052 / 25 70 69
 brigitte.verelst@jantervaert.be

Bibliotheek Hamme
Marktplein 19B - 9220 Hamme
 052 / 47 92 20
 hamme@bibliotheek.be
 https://hamme.bibliotheek.be
Met de gewaardeerde medewerking van

3

INHOUD

4

praktische info

p. 5

overzicht per leeftijd

p. 8

programma peuters en kleuters

p. 9

programma lager onderwijs

p. 15

bibliotheek

p. 25

cultuurdienst

p. 28

Inschrijven

Eens uw keuze gemaakt is, kan u reserveren door het bijgevoegde
inschrijvingsformulier in te vullen en ons terug te bezorgen of door uw keuze door
te mailen naar jessica.verschelden@jantervaert.be. De inschrijvingen worden strikt
in volgorde van ontvangst behandeld. Midden september ontvangt u een brief met
de definitieve bevestiging van uw reservaties. In die brief staan de correcte data
en aanvangsuren van de voorstellingen. Het kan gebeuren dat de data en uren in
de bevestigingsbrief afwijken van de door u gereserveerde data en uren. Wanneer
er veel interesse is voor een productie kunnen er namelijk extra voorstellingen
gepland worden. Wanneer deze alternatieve data of uren niet passen, contacteert u
ons best zo snel mogelijk.
Graag ontvangen wij de definitieve leerlingen aantallen vóór 15 september. Het
aantal leerlingen per voorstelling dat in de bevestigingsbrief wordt vermeld,
beschouwen wij namelijk als definitief. Aan de hand van deze aantallen zal de
factuur worden opgemaakt.

PRAKTISCHE INFO

PRAKTISCHE INFO

Afwezigheden

Om open plaatsen in een ‘uitverkochte’ zaal te vermijden, is het aantal
afwezige leerlingen beperkt tot maximum 10% van de door u gereserveerde
plaatsen. Indien er meer leerlingen afwezig zijn, zien we ons genoodzaakt de
gereserveerde plaatsen aan te rekenen.

Duur van de voorstellingen

De in de brochure aangekondigde duur van de voorstelling is slechts een
geschatte duur, een indicatie. Sommige voorstellingen zijn namelijk nog in de
maak of variëren van duur naargelang de interactie met het publiek.

Aanvang van de voorstellingen

De voorstellingen starten stipt. We verwachten dan ook alle leerlingen een
kwartier vóór aanvang van de voorstelling in het Cultureel Centrum. Een school
die te laat komt, kan de toegang tot de zaal geweigerd worden. Het Cultureel
Centrum is op dat ogenblik niet verantwoordelijk voor de eventuele kosten die
de school hiervoor oploopt.

Ouders die instaan voor vervoer

Sommige scholen doen beroep op ouders om de kinderen naar het cultureel
centrum te brengen. In de mate van het mogelijke kunnen zij gratis de
voorstelling achteraan in de zaal meevolgen. We kunnen dit echter niet altijd
garanderen. Vooral bij scène op scène voorstellingen zijn de plaatsen erg
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PRAKTISCHE INFO

beperkt en is het mogelijk dat ouders geweigerd worden. Maar ook omdat
peuters en kleuters minder aandachtig de voorstelling bijwonen wanneer mama
of papa in de zaal zit, vragen we soms aan (groot)ouders om niet mee te gaan
in de zaal.
We zullen op de bevestigingsmail meegeven bij welke voorstelling de ouders
niet toegelaten worden. Alvast bedankt voor jullie begrip.

Verloop van de voorstellingen

Het team van CC Jan Tervaert vangt graag de jonge toeschouwers
met de nodige zorg op en staat garant voor een vlot verloop van de
schoolvoorstellingen. We vragen u om de instructies van onze medewerkers
op te volgen wanneer u met uw leerlingen het CC binnenkomt. De vestiaire is
verplicht!
Bij het betreden van de zaal vragen we u om het aanwijzen van de plaatsen
aan de leerlingen over te laten aan onze medewerkers. Zij zullen er ook voor
zorgen dat aan de zijkanten van de rijen plaatsen vrijgehouden worden voor de
begeleidende leerkrachten. Aan de leerkrachten wordt gevraagd om tijdens de
voorstelling de rust in de zaal te bewaren.

Kauwgumverbod

Kauwgum is strikt verboden in de theaterzaal. We treden dan ook erg streng op
indien we vaststellen dat er kauwgum is blijven plakken aan onze zetels. Een
boete van 25 euro zal aangerekend worden per aangetroffen kauwgum.

Gsm gebruik verboden

Het is niet toegelaten te filmen of foto’s te nemen tijdens de voorstelling. Dit is
storend voor de leerlingen en de artiesten. Ook het gebruiken van gsm’s is zowel
voor toeschouwers als voor leerkrachten verboden. We vragen dan ook aan alle
bezoekers om de gsm uit te schakelen in de theaterzaal, uit respect voor mekaar en
de acteurs.

Betalingen

Na de voorstelling wordt een factuur opgestuurd die binnen de 30 dagen na
ontvangst betaald dient te worden.

Annulatie

CC Jan Tervaert behoudt zich het recht om een voorstelling te annuleren
wanneer er te weinig inschrijvingen zijn.
Indien een voorstelling door overmacht niet kan doorgaan zal het CC in overleg
met de scholen zoeken naar een passend alternatief. Dit alternatief is echter
niet bindend voor de school.
Indien de school haar inschrijvingen annuleert, dan dient dit schriftelijk te
gebeuren vóór 15 september. Wij zien ons genoodzaakt om de scholen die
deze regel niet respecteren, de kosten van het aantal gereserveerde plaatsen
aan te rekenen.
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CC Jan Tervaert is een culturele bestemming binnen het subsidieprogramma
dynamoOPWEG. Als je ons een bezoek wil brengen met je klas, kan je met
dynamoOPWEG gratis gebruik maken van het aanbod van De Lijn. Je hebt recht
op gratis vervoer met bus of tram, volgens de vaste dienstregeling, tijdens de
daluren en met maximum 30 personen.
Registreer je op www.cultuurkuur.be en vraag online een vervoersbewijs aan.
Meer informatie www.cultuurkuur.be/dynamoopweg

PRAKTISCHE INFO

Gratis met De Lijn naar CC Jan Tervaert?

Prospectie van schoolvoorstellingen

Leerkrachten die een geboekte voorstelling vooraf willen bekijken, kunnen dat
steeds vragen aan Brigitte Verelst (brigitte.verelst@jantervaert.be). Zij kan de
speellijst van de voorstelling opvragen en een vrijkaart reserveren.

Voorbereiding van schoolvoorstellingen

Jonge mensen warm maken voor podiumkunsten vraagt een uitermate
goede begeleiding. Hier wordt namelijk de basis gelegd voor wat later een
zelfstandige cultuurervaring kan worden. Een actieve verwerking van de
thematiek, de inhoud en het opzet van de voorstelling kan de blik waarmee het
jonge publiek naar de voorstelling kijkt, aanscherpen.
We stellen zoveel mogelijk informatie over de voorstellingen ter beschikking in
de vorm van lesmappen. We richten ons echter tot u om de begeleiding van een
cultuurontmoeting binnen de klasmuren te realiseren. Ook Levi van de bib bereidt
enkele klaspresentaties voor, meer info bij de voorstellingen en in het hoofdstuk van
de bibliotheek.
Indien u over een voorstelling vragen hebt, of indien u niet voldoende
materiaal kreeg om de leerlingen voor te bereiden, kan u steeds terecht bij
jeugdprogrammator Brigitte Verelst (brigitte.verelst@jantervaert.be - 052/ 25 70
69) die de nodige tips en suggesties kan geven.
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OVERZICHT PER LEEFTIJD
Peuters en 1ste kleuterklas
di 22/11

Esmé Bos en Bart Voet

DIERenLIED

p. 11

di 31/01

Meneer papier

Film

p. 12

do 4/05

Salibonani

Het Vlinderhuis

p. 14

2de en 3de Kleuterklas
di 6/10

Mama Boe op zoek naar thuis

Film

p. 10

di 22/11

Esmé Bos en Bart Voet

DIERenLIED

p. 11

di 31/01

Meneer papier

Film

p. 12

do 2/02

Kip met kop

Rare Vogels

p. 13

do 4/05

Salibonani

Het Vlinderhuis

p. 14

1ste graad Lager Onderwijs
di 6/10

Mama Boe op zoek naar thuis

Film

p. 17

di 13/12

Katrijn Govaert

De Notenkraker

p. 19

do 2/02

Kip met kop

Rare Vogels

p. 21

di 2/05

Pascale Platel

Baby Pop en Billyboef

p. 24

Zohra's feestje

p. 16

2de graad Lager Onderwijs
di 4/10

Zebarbar & De Studio

di 13/12

Katrijn Govaert

De Notenkraker

p. 19

do 19/01

Captain Nova

Film

p. 20

do 2/03

Stenzel&Kivits

The crazy family concert

p. 22

5 kilo Pascal

p. 18

3de graad Lager Onderwijs
di 29/11
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Bronks & Spinragfestival

do 2/03

Stenzel&Kivits

The crazy family concert

p. 22

di 14/03

Mijn vader is een saucisse

Film

p. 23

THEATERVOORSTELLINGEN
EN FILMS
PEUTERS EN KLEUTERS

9

DO

FILM

6/10

MAMA BOE OP ZOEK NAAR THUIS
Christian Ryltenius, Tomas Tivemark / SE / 2021

10.30u & 14u
Na een lange reis vanuit
Zuid-Afrika landt er 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 verdwalen om de weg naar huis te vinden.
De Zweedse regisseur Christian Ryltenius maakte met de 'Bamse'-trilogie de meest
succesvolle animatiefilms ooit in Zweden. Nu is er zijn 'Mamma Boe': wat een simpel
verhaaltje lijkt, heeft een mooie dubbele bodem: is een thuis alleen maar de plek waar
je woont? Of houdt het iets meer in?
Thema’s: Anders zijn, Conflicthantering, Gezin en familie, Identiteit (ik en de wereld),
Natuur en milieu, Pesten, Vriendschap en liefde

DOELGROEP
> 2de & 3de kleuterklas
en 1ste graad LO
TARIEF
> €5
DUUR
> 63 min
ZITPLAATSEN
> 200
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DI

22/11

ESMÉ BOS EN BART VOET
DIERenLIED
MUZIEKTHEATER

10.30u & 14u
Over een ijdele kalkoen,
een geduldige slak en een
walsende walvis.
Over vriendschap, over dansen, over het leven zelf.
Zangeres Esmé Bos en
muzikant Bart Voet brengen
samen met Geert De Wit
(techniek & vormgeving)
hun theatrale verbeelding
van de combinatie DIER en
LIED en nemen je mee in
een klankrijke en poëtische
wereld.

Een ode aan het dier. Met zelfgeschreven en bestaande dierenliedjes in verschillende
talen. Een combinatie van het dierenrijk en muziek, filosofische bespiegelingen en
hartverwarmende liedjes.
Tekst en uitvoering: Esmé Bos (zang, spel & kleine percussie)
Muziek en uitvoering: Bart Voet (toetsen, gitaar, loopstation, spel & zang)
Decor, visuals & techniek: Geert De Wit
Bewegings- en speladvies: Katja Pire
Kostuums: Lies Maréchal
DOELGROEP
> alle peuters en kleuters
TARIEF
> €6

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en cultuurcentrum MUZE Heusden-Zolder
Met behulp van de Tax Shelter maatregel van de
Belgische Federale Overheid

DUUR
> 40 min
ZITPLAATSEN
> 90
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DI

FILM

31/01

MENEER PAPIER
Ben Tesseur, Steven De Beul / BE / DE / NL / 2021

10.30u & 14u
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.
Thema’s: Gezin en familie,
Identiteit (ik en de wereld),
Sprookjes en fantasie

DOELGROEP
> 1ste & 2de kleuterklas
TARIEF
> €5
DUUR
> 40 min
ZITPLAATSEN
> 200
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DO

2/02

KIP MET KOP
Rare Vogels
THEATER

10.30u & 14u

Een klassieker op kindermaat met sprankelende muziek, slapstick en comedia dell'arte.
Met een knipoog naar Godot en Panamarenko.
Koekoek en Mantel leven in een vuilbak. Wat voor anderen afval is, is voor deze twee
rare kwieten het gedroomde speelgoed.
Een verroeste teil is een ideale visvijver, een kapotte ladder een boom om uit te leren
vliegen. En vliegen zullen ze! Een vuilbak, een paar paraplu's en flarden zeildoek volstaan om verveling te overstijgen. Koekoek en Mantel
willen geen mussen zijn, maar zwaluwen die de wijde
wereld intrekken.
DOELGROEP
> 2de & 3de kleuterklas
en 1ste graad LO
TARIEF
> €6
DUUR
> 50 min
ZITPLAATSEN

In 'Wachten op Godot', de bekende theaterklassieker
van Samuel Beckett, wachten twee heren op iets dat
niet komt.
In 'Rare Vogels' nemen Mantel en Koekoek het heft in
handen. Zij wachten niet... zij amuseren zich!
'Rare Vogels' is opnieuw een ode aan de fantasie. Met
veel verbeelding en geknutsel, maken Koekoek en
Mantel de meest fantastische dingen. Ze leren dat alles te delen valt. Zelfs een paar versleten sokken.

> 200
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DO

MUZIEKTHEATER

4/05

SALIBONANI
Het Vlinderhuis

10.30u & 14u
Juffrouw Botervlieg heeft een hotelletje voor
vlinders: het Vlinderhuis.
Alle vlinders zijn welkom in het Vlinderhuis.
Grote vlinders, kleine vlinders, gele, witte,
zwarte en rode vlinders … ze mogen allemaal
rondfladderen in het Vlinderhuis.
Samen met haar opa Papi Papillon zorgt
Juffrouw Botervlieg ervoor dat de vlinders
gelukkig zijn.
Ze plant overal bloemen en Papi Papillon
maakt gekke muziekjes want daar zijn vlinders
dol op.
Vlindermuziekjes!

Laat u onderdompelen in de wereld van vlinders, bloemen en magie.
Met:
An Valenteyn en Lukas Van Echelpoel

DOELGROEP
> alle peuters en kleuters
TARIEF
> €6
DUUR
> 35 min + 15 min naspel
ZITPLAATSEN
> 100

14

THEATERVOORSTELLINGEN
EN FILMS
LAGER ONDERWIJS

15

DI

THEATER

4/10

ZEBARBAR & DE STUDIO
Zohra's feestje

10.30u & 14u
Yamina is acht jaar en houdt
niet van verjaardagsfeestjes.
Als haar oma Zohra 70 jaar
wordt, organiseert haar
mama Fadila een verrassingsfeest. Maar oma Zohra
is helemaal geen feestbeest
en het feest wordt dan ook
een groot fiasco. Yamina
vraagt zich af waarom oma
Zohra net als zijzelf niet van
feestjes houdt. Samen gaan
ze op tocht door de herinneringen van oma Zohra,
op zoek naar het antwoord.
Herinneringen aan Algerije
waar oma Zohra geboren is,
aan bomen vol olijven, aan
Bakri de ezel en aan de tocht
van oma Zohra naar België.
Zebarbar pakt een mooi en
gevoelig thema aan: de geheimen van grootouders
en de speciale band tussen de kleinkinderen en hun
grootouders. In februari 2021 speelde een onlineversie van de voorstelling voor de bibliotheken in Brussel
en daar bleek dat het thema alle kinderen beroerde.
De gesprekken nadien waren levendig en intens. Veel
kinderen met migratieachtergrond hebben te maken
met een breuk in de familiegeschiedenis: grootouders
die alles hebben achtergelaten en die een nieuw leven
in een onbekende omgeving moesten opbouwen.
Iedere familie heeft zo zijn breuk of trauma en iedere
familie gaat daar verschillend mee om.
van & met Yamina Takkatz, compositie Han Stubbe,
regie Michai Geyzen, dramaturgie Ans Vroom

DOELGROEP
> 2de graad LO
TARIEF
> €6
DUUR
> 45 min
ZITPLAATSEN
> 90

16

DO

6/10

MAMA BOE OP ZOEK NAAR THUIS
Christian Ryltenius, Tomas Tivemark / SE / 2021
FILM

10.30u & 14u
Na een lange reis vanuit
Zuid-Afrika landt er 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 verdwalen om de weg naar huis te
vinden.
De Zweedse regisseur Christian Ryltenius maakte met de Bamse-trilogie de meest
succesvolle animatiefilms ooit in Zweden. Nu is er zijn Mamma Boe: wat een simpel
verhaaltje lijkt, heeft een mooie dubbele bodem: is een thuis alleen maar de plek waar
je woont? Of houdt het iets meer in?
Thema’s: Anders zijn, Conflicthantering, Gezin en familie, Identiteit (ik en de wereld),
Natuur en milieu, Pesten, Vriendschap en liefde

DOELGROEP
> 2de & 3de kleuterklas
en 1ste graad LO
TARIEF
> €5
DUUR
> 63 min
ZITPLAATSEN
>200
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DI

THEATER

29/11

BRONKS & SPINRAGFESTIVAL
5 kilo Pascal

10u & 14u
Intieme monoloog over een
jongen in een overdonderende wereld.
Manu hoort alles.
De vis van de bovenburen,
de kleine wijzer van het
Mickey Mouse horloge van
de Joeri,
de buurvrouw die haar
nagels lakt,
zelfs de prik in de colafles…
Manu en Wim, 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.
Na een uit de hand gelopen
ruzie vlucht Wim weg. Iedereen maakt zich zorgen.
Dagen gaan voorbij zonder
MEER INFO

INTIEME MONOLOOG OVER EEN JONGEN
IN EEN OVERDONDERENDE WERELD.

V.U. : Veerle Kerckhoven,
Varkensmarkt 15-17, 1000 Brussel

een teken van leven. Een zoekactie, speurhonden,
helikopters… niets levert iets op. Alleen Manu, zijn
overgevoelige broer, zou hem kunnen opsporen en
terugvinden.
FOTO: © CLARA HERMANS

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?
De bib maakte een gratis klaspresentatie als voorbereiding op de voorstelling.
Info en inschrijving:
levi.decauwer@hamme.be
18

DOELGROEP
> 3de graad LO
TARIEF
> €6
DUUR
> 60 min
ZITPLAATSEN
> 150

DI

13/12

KATRIJN GOVAERT
De Notenkraker
MUZIKALE VERTELLING

9u & 10.30u
Het is kerstavond. Clara
krijgt van oom Drosselmeier een Notenkraker. ’s
Nachts komt die tot leven
en vecht samen met het
andere speelgoed tegen de
muizenkoning. Om Clara te
bedanken voor haar hulp
bij het gevecht, neemt de
Notenkraker haar mee naar
een magische droomwereld.
Het sprookje roept de
speciale stemming van
kerstavond op en voegt er
de kinderlijke blik aan toe als
een betoverende, tweede
werkelijkheid vol spanning
en poëzie… en muziek
natuurlijk. Werkelijkheid
en verbeelding worden op
een bijzondere manier met
elkaar vervlochten op de
muziek van Tchaikovsky.

Katrijn Govaert (verteller),

Nathalie Bosch (dwarsfluit) en Sofie Hugo (klarinet)
laten kinderen kennismaken met toegankelijke klassieke muziek en het verhaal achter de melodie.

DOELGROEP
> 1ste en 2de graad LO
TARIEF
> €6
DUUR
> 45 min

De bib maakte een gratis klaspresentatie als
voorbereiding op de voorstelling. Info en
inschrijving: levi.decauwer@hamme.be

ZITPLAATSEN
> 150
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DI

FILM

19/01

CAPTAIN NOVA
Maurice Trouwborst / NL / 2021

10u & 14u

Het jaar 2050. De volwassen vrouw Captain Nova reist
terug in de tijd om de wereld te redden van een vreselijke natuurramp. Maar door die tijdreis verandert
Nova terug in een meisje van 12. Samen 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.'
Thema’s: Burgerzin, Conflicthantering, Gezin en familie, Natuur en milieu, Volwassen worden, Vriendschap
en liefde

DOELGROEP
> 2de graad LO
TARIEF
> €5
DUUR
> 90 min
ZITPLAATSEN
> 250
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DO

2/02

KIP MET KOP
Rare Vogels
THEATER

10.30u & 14u

Een klassieker op kindermaat met sprankelende muziek, slapstick en comedia dell'arte.
Met een knipoog naar Godot en Panamarenko
Koekoek en Mantel leven in een vuilbak. Wat voor anderen afval is, is voor deze twee
rare kwieten het gedroomde speelgoed.
Een verroeste teil is een ideale visvijver, een kapotte ladder een boom om uit te leren vliegen. En vliegen zullen ze! Een vuilbak, een paar
paraplu's en flarden zeildoek volstaan om verveling te
overstijgen. Koekoek en Mantel willen geen mussen
zijn, maar zwaluwen die de wijde wereld intrekken.
DOELGROEP
> 2de & 3de kleuters
en 1ste graad LO
TARIEF
> €6
DUUR
> 50 min
ZITPLAATSEN
> 200

In Wachten op Godot, de bekende theaterklassieker
van Samuel Beckett, wachten twee heren op iets dat
niet komt.
In 'Rare Vogels' nemen Mantel en Koekoek het heft in
handen. Zij wachten niet... zij amuseren zich!
'Rare Vogels' is opnieuw een ode aan de fantasie. Met
veel verbeelding en geknutsel, maken Koekoek en
Mantel de meest fantastische dingen. Ze leren dat alles te delen valt. Zelfs een paar versleten sokken.
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DO

MUZIEKTHEATER

2/03

STENZEL & KIVITS
The crazy family concert

14u

Een internationale comedyshow met klassieke muziek dat ook het jonge publiekje kan
begeesteren!
Tiny van den Eijnden en Wilbert Kivits vormen sinds 2000 een komisch duo dat klassieke muziek en humor op een ongewone maar heerlijk geraffineerde manier combineert. Zij wonnen verschillende prijzen op binnen- en buitenlandse cabaretfestivals en
toeren ook internationaal.
Wereldbekende tenor Stenzel en meesterpianist Kivits leveren met dit concert hét
bewijs dat twee ongelijke genres als comedy en
klassieke muziek op een heerlijke manier kunnen versmelten en perfect met elkaar kunnen harmoniëren.
Mozart, Bach, Vivaldi, Verdi, Puccini en vele andere
muzikale genieën draaien zich in hun graf om. Op hun
zij weliswaar, om vooral niets te missen van wat hun
composities theatraal nog meer te bieden hebben
dan ze zelf ooit vermoedden.
In 'The Crazy Family Concert' maken we kennis met
de wat arrogante tenor Stenzel die af en toe een
koekje van eigen deeg krijgt van de onverstoorbare
pianist Kivits.
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DOELGROEP
> 2de & 3de graad LO
TARIEF
> €6
DUUR
> 75 min
ZITPLAATSEN
> 300

DI

14/03

MIJN VADER IS EEN SAUCISSE
Anouk Fortunier / BE / 2021
FILM

10u & 14u

Zoe is beste maatjes met haar vader. Wanneer papa besluit om zijn baan als bankier op te geven en acteur te worden, zit het er thuis bovenarms op. Enkel Zoë blijft
geloven in papa’s droom. Misschien kan hij echt een groot acteur worden, en kan zij
hem daarbij helpen, al blijft zijn rol voorlopig beperkt tot het rondlopen in een idioot
kostuum.

DOELGROEP
> 3de graad LO
TARIEF
> €5
DUUR
> 80 min
ZITPLAATSEN
> 250

Deze gevoelige Belgische komedie is een rasechte
vader-dochter-buddy film. Regisseur Anouk Fortunier ('Drôle d’oiseau') vindt met de hulp van een stel
geweldige acteurs (o.a. Johan Heldenbergh en Hilde
De Baerdemaeker) precies de juiste toon, vol humor
en begrip. Alweer werd in eigen land een toptitel voor
het jonge publiek gedraaid.
Thema’s: Conflicthantering, Echtscheiding, Gezin
en familie, Identiteit (ik en de wereld), Volwassen
worden
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THEATER

2/05

PASCALE PLATEL
Baby Pop en Billyboef

10.30u & 14u

DOELGROEP
> 1ste graad LO
TARIEF
> €6
DUUR
> 30 min + 15 min nagesprek
ZITPLAATSEN
> 90
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Het boek vertelt het verhaal van de ongeboren
Baby Pop, die vanuit de buik van haar moeder haar
eigenaardige toekomstige familie observeert. Vader,
moeder en broer Billyboef zuigen met flikkerende
vampiertandjes verhalen uit de mensen die ze ontmoeten, om ze nadien leeggezogen achter te laten..
Een beeldend verhaal vol humor en ook wel wat
griezelig!

Inschrijven

BIBLIOTHEEK

BIBLIOTHEEK

Inschrijven in de bib is gratis. Met je lidkaart van bib Hamme kan je niet alleen in bib
Moerzeke terecht maar ook in de 8 andere bibliotheken van het samenwerkingsverband Dijk92, nl. Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Laarne, Lebbeke, Wetteren,
Wichelen en Zele.

Onze collectie!
Zoek online naar titels uit onze collecties via hamme.bibliotheek.be. Alle Dijk92biblitoheken bieden je samen keuze uit meer dan 700.000 items (boeken, strips,
dvd’s, games, luisterboeken, tijdschriften,…). Je kan ze online reserveren en laten
overkomen naar bib Hamme of ter plaatste gaan kiezen en ze nadien terugbrengen
via bib Hamme. Handig hoor, dat Dijk92-transport.
Op zoek naar vakliteratuur? Dat vind je in volwassenen non-fictie afdeling onder de
rubriek Onderwijs (roze etiketjes met boekentas). Kijk al even in de online catalogus
met de zoekterm ‘didactiek’ of het specifieke thema dat je nodig hebt. Niets gevonden? Geef dan zeker je aankoop suggestie door.

Activiteiten en diensten
Op hamme.bibliotheek.be tonen de verschillende menu’s je allerlei nuttige
informatie over de bib.
In het menu Jeugdbib vind je info over de etiketten op onze boeken, de extra service
voor leerkrachten, Bieblo (interactief online spel met boekentips voor kinderen van
6 tot 14 jaar), aanbod voor kinderen met een leesbeperking, activiteiten specifiek
voor de jeugd (jeugdbib-2022) enz.
Het menu Activiteiten geeft een overzicht van alle vaste activiteiten zoals de Voorleesweek, het voorleesuurtje, schaakclub, gedichtenclub enzovoort.
Ook interessant is het uitklapmenu Praktisch met de openingsuren, tarieven, het reglement, maar ook info over Mijn Bibliotheek, IBL-aanvragen (titels uit andere Vlaamse bibliotheken), Mijn Leestipper en nog veel meer.
Een account maken op Mijn Bibliotheek kunnen we je alvast aanraden! Het is gratis
en je kan er niet alleen je titels mee verlengen of reserveren, een openstaand saldo
afrekenen maar ook je eigen lijstjes aanmaken. Je kan thuis of op school je verlanglijstje samenstellen via de catalogus en je Mijn bibliotheekaccount en dat lijstje heb
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je dan op zak dankzij je smarthpone als je bij je volgende bibliotheekbezoek tussen
de rekken loopt.

Extra diensten voor leerkrachten en hun klassen
Leerkrachten kunnen in de bib van Hamme een leerkrachtenpas aanvragen. Met dit
bibpasje kan je boeken of dvd’s ontlenen die je nodig hebt voor je lesvoorbereidingen. Je kan 40 materialen ontlenen voor een periode van 4 weken en die 2 keer
verlengen telkens voor 3 weken.
Geef je les in een school in Hamme en lees je ook in de klas dikwijls boekjes met de
kinderen? Vraag bij bib Hamme dan een klasbox met kinderboeken voor jouw klas
aan.
Hoe vraag je een klasbox aan?
1) Telefonisch op het nummer 052/47.92.20
2) Via een mail naar bibliotheek@hamme.be of
3) ter plekke in de bib.
Je kan vragen om specifieke titels in je klasbox te leggen of boekjes rond één of
enkele specifieke thema’s of je gewoon laten verrassen door de bib boekjes te laten
kiezen voor de leeftijd van jouw leerlingen. Je krijgt een bericht als de klasbox voor
je klaar staat in de bib en dan kan je hem komen ophalen.
Klassen zijn altijd welkom in de bib om samen naar leuke boeken, strips of dvd’s te
komen zoeken. Ook een rondleiding op maat kan geregeld worden, maar maak dan
wel vooraf een afspraak met de bib.
In samenspraak met de leerkracht kunnen vragen en opdrachten voorzien worden
om de leerlingen vertrouwd te maken met de catalogus en het plaatsingssysteem.
Zo’n rondleiding duurt ongeveer een uur. Neem contact op met Nathalie Wulteputte
(nathalie.wulteputte@hamme.be) voor een afspraak.

Activiteitenaanbod van de bib Hamme voor het schooljaar 2022-2023
De bib biedt dit schooljaar een klaspresentatie aan n.a.v. de schoolvoorstellingen ‘5
kilo Pascal’ op 29/11 en ‘De Notenkraker’ op 13/12 in CC Jan Tervaert. Wil je met je
klas één van deze voorstellingen bijwonen dan kan de bib helpen bij de voorbereiding. Neem contact op met Levi De Cauwer en spreek een datum af waarop je graag
een interactieve presentatie van ongeveer 1 lesuur wil boeken bij jou in de klas.
Op de website van de bib vind je in het menu Jeugdbib steeds een actueel overzicht
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Je kan je ook abonneren op de digitale nieuwsbrief voor scholen. Stuur een mailtje
naar nathalie.wulteputte@hamme.be.
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van alle jeugdactiviteiten. Of surf rechtstreeks naar hamme.bibliotheek.be/jeugdbib-2022.

Contactpersonen
Nathalie Wulteputte – bibmedewerker jeugdbib (collectie, JBM, klasbezoeken, …),
nathalie.wulteputte@hamme.be
Levi De Cauwer - bibmedewerker activiteiten (communicatie, activiteiten en leesprojecten), levi.decauwer@hamme.be
Katrien Schroyens - bibliothecaris, katrien.schroyens@hamme.be

Locaties
Hoofdbibliotheek Hamme
Marktplein 19B
9220 Hamme
open:

maandag t.e.m. donderdag van 14u tot 20u
vrijdag van 10u tot 12u en van 14u tot 17u
zaterdag van 9u30 tot 12u30
telefoon: 052/47.92.20
bibliotheek@hamme.be
hamme.bibliotheek.be

Filiaal Moerzeke
Vredestraat 3a
open:

woensdag van 14u tot 17u
donderdag van 18u tot 20u
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CULTUURDIENST

Aan de bak met cultuur!
Onze regio, het Land van Dendermonde, is rijk aan mensen,
plekken en activiteiten die
leerkansen bieden op vlak
van cultuur en erfgoed. Het
overzicht bewaren is niet altijd
eenvoudig.
Erfgoedcel Land Van Dendermonde heeft hiervoor de
ideale oplossing bedacht!
Zij hebben een ‘fichebak’ ontworpen vol tips en inspiratie.
Alle kleuter-, lagere en middelbare scholen in de Dijk92-regio krijgen een 'fichebak' met daarin steekkaarten. Op
de steekkaarten staat informatie over kant-en-klare educatiepakketten, bezoek in
de klas, uitstapjes dichtbij en verder weg,...
De fichebak heeft niet de bedoeling een papieren weerslag te zijn van digitale
platformen zoals Klascement. De focus ligt dan ook op lokaal en regionaal aanbod
dat vaak minder zichtbaar en bekend is. Van mensen en organisaties waarvan je
misschien niet meteen verwacht dat ze een aanbod hebben voor scholen. Soms
zijn de activiteiten op een steekkaart minder regio gebonden. Daarbij selecteerden
de erfgoedcel activiteiten waarvan zij denken dat ze gemakkelijk naar een lokale
context kunnen vertaald worden.
Bevat de fichebak alles wat er te doen is op vlak van cultuur en erfgoed in de regio?
Nog niet!
Komen ze interessant aanbod op het spoor of ontwikkelen ze zelf een nieuw educatief pakket, dan sturen ze bijkomende steekkaarten op naar de scholen. Zo groeit
de ideeënbak steeds verder aan. In de fichebak zitten ook lege steekkaarten. Op die
manier kunnen leerkrachten ook zelf ideeën delen met collega's.
Digitaal kan je de steekkaarten ook terug vinden via: https://dijk92.be/organiseren/
aan-de-bak-met-cultuur
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