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Praktische info
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 brigitte.verelst@
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.

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 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.
schoolbrochure 2020 - 2021 Basisonderwijs
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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 leerlingen
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.

Gratis met De Lijn naar CC Jan Tervaert?

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
CC Jan Tervaert
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Educatieve begeleiding
Prospectie van schoolvoorstellingen

Leerkrachten die een geboekte voorstelling vooraf willen bekijken, kunnen dat steeds
vragen aan Brigitte Verelst. 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 (te downloaden via http://www.jantervaert.be/schoolvoorstellingen_info.
php). We richten ons echter tot u om de begeleiding van een cultuurontmoeting binnen de
klasmuren te realiseren.
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 27/10/2020
Di 24/11/2020
Di 23/02/2021
Do 6/05/2021

Dikkie Dik en ik - 2-ater				
Choums Odyssee - film					
Concert Magiq - Esmé Bos & Bart Voet			
Vreemde vogel - Ellen Smets Theater				

p 10
p 12
p 13
p 15

2de en 3de kleuterklas 					
Di 27/10/2020
Di 17/11/2020
Di 24/11/2020
Di 23/02/2021
Di 30/03/2021
Do 6/05/2021

Dikkie Dik en ik - 2-ater				
Solan & Ludwig - Reis naar de maan - film			
Choums Odyssee - film					
Concert Magiq - Esmé Bos & Bart Voet			
Dansje in de regen - Salibonani				
Vreemde vogel - Ellen Smets Theater				

1ste graad lager onderwijs
Do 22/10/2020
Di 17/11/2020
Di 8/12/2020
Di 30/03/2021
Di 4/05/2021

p 10
p 11
p 12
p 13
p 14
p 15

				

Pong! Jr. – Steven Solo					
Solan en Ludwig - Reis naar de maan - Film			
De Notenkraker - Katrijn Govaert				
Dansje in de regen - Salibonani				
Boomjong - Brandung					

p 18
p 19
p 21
p 25
p 27

2de graad lager onderwijs					
Do 22/10/2020
Di 8/12/2020
Di 26/01/2021
Do 4/03/2021

Pong! Jr. – Steven Solo					
p 18
De Notenkraker - Katrijn Govaert				
p 21
Marona - Film						p 23
Anansi - beeldsmederij DE MAAN				p 24

3de graad lager onderwijs					
Do 22/10/2020
Di 1/12/2020
Do 21/01/2021
Di 20/04/2021

Pong! Jr. – Steven Solo					
De club van lelijke kinderen - Film				
Knetter – Ultima Thule					
Mariken – Cie De Kroon					
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p 18
p 20
p 22
p 26

Chronologisch overzicht
Peuters en kleuters
				
Di 27/10/2020
Di 17/11/2020
Di 24/11/2020
Di 23/02/2021
Di 30/03/2021
Do 6/05/2021

Dikkie Dik en ik - 2-ater				
Solan & Ludwig - Reis naar de maan - film			
Choums Odyssee - film					
Concert Magiq - Esmé Bos & Bart Voet			
Dansje in de regen - Salibonani				
Vreemde vogel - Ellen Smets Theater				

Lager onderwijs
				
Do 22/10/2020
Di 17/11/2020
Di 1/12/2020
Di 8/12/2020
Do 21/01/2021
Di 26/01/2021
Do 4/03/2021
Di 30/03/2021
Di 20/04/2021
Di 4/05/2021

p 10
p 11
p 12
p 13
p 14
p 15

Pong! Jr. – Steven Solo					
p 18
Solan en Ludwig - Reis naar de maan - Film			
p 19
De club van lelijke kinderen - Film				
p 20
De Notenkraker - Katrijn Govaert				
p 21
Knetter – Ultima Thule					
p 22
Marona - Film						p 23
Anansi - beeldsmederij DE MAAN				p 24
Dansje in de regen - Salibonani				
p 25
Mariken – Cie De Kroon					
p 26
Boomjong - Brandung					
p 27
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Peuters en 1ste kleuterklas

Voorstellingen en film
peuters en kleuters

CC Jan Tervaert
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Dikkie Dik en ik - 2-ater

THEATER

Dinsdag 27/10/2020 om 10.30 u. en 14 u.
‘Dikkie Dik en Ik’ is niet alleen een super leuke voorstelling; het is tegelijk een unieke (totaal)theaterbeleving over de avonturen van de beroemdste kat van de Lage Landen !
Hoe is het… om Dikkie Dik te zijn? Als je op vier pootjes loopt en niet kan praten, maar wel
kopjes geeft. Als je zomaar mag gaan liggen, op hele gekke plekken – of juist druk over de
toetsen van de piano rent, danst met je beste vriendjes en stiekem in de vissenkom grabbelt,
om daarna lekker te dromen van alle spannende avonturen die je meemaakt.
In ‘Dikkie Dik & Ik’ kan het allemaal. Want het is feest! De oranje kater is jarig. Dat vieren
we met een theaterervaring die zich niet beperkt tot de theaterzaal. Een knaller van een
combinatie! Twee acteurs brengen met fysiek spel, veel slapstick en humor samen de wereld
van Dikkie Dik tot leven.
THEATERKRANT: “De hele theatrale trukendoos wordt losgelaten… de acteurs doen het heel
goed… Met een sprookjesachtig hoogtepunt…”
SPEL EN MUZIEK: Desiree van Haren en Achref Adhadhi
REGIE: Olaf van de Ven
DECOR: Eric Loze
DRAMATURGIE: Frederieke Vermeulen
FOTO: Willem Schalekamp

alle peuters en kleuters | max. 260 lln. | 6 euro | 45 min.
schoolbrochure 2020 - 2021 Basisonderwijs
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Solan & Ludwig - Reis naar de maan

FILM

Dinsdag 17/11/2020 om 10.00 u. en 14 u.
50 jaar geleden zette de mens voor het eerst voet op de maan.
Maar wat Solan & Ludwig doen, is minstens even straf: met
de raket van hun vriend en uitvinder Reodor vertrekken ze op
ruimtemissie!
Maar met geheime passagiers en misdadige plannen aan boord
wordt het lef van onze helden zwaar op de proef gesteld.
Met de stemmen van Martine Tanghe en Freek Braeckman.
De derde film over Solan & Ludwig is een hilarisch avontuur vol
dolle plottwists en koddige personages. Nostalgische animatie,
maar heel actueel in z’n pittige commentaren en doldwaze
humor, en daarom uiterst geschikt voor jong en oud.
Nederlands gesproken
Thema’s: historische context, burgerzin, conflicthantering, natuur en milieu, politiek,
sprookjes en fantasie, vriendschap en liefde

3de kleuterklas & 1ste graad LO | max. 200 lln. | 4,5 euro | 80 min.
CC Jan Tervaert
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Choums Odyssee

FILM

Dinsdag 24/11/2020 om 10.30 u. en 14 u.
Terwijl de storm raast over het moeras, komt uiltje Choum uit het ei
gekropen. Hij wordt meteen uit het nest geblazen... en met een extra
ei op de rug, trippelt Choum het moerasbos in, vastbesloten om een
moeder te vinden voor zichzelf en het ei. Zelfs als die moeder een alligator of een wasbeer blijkt te zijn.
Choum is minstens even schattig als dapper. Want de tocht die dit
pluizige uilskuiken onderneemt, zit vol uitdagingen en gevaren.
Choums odyssee bekijk je in combinatie met twee kortfilms (‘Nest’ en
‘De witte kraai’) met vogels in de hoofdrol.
Prijzen: Winnaar Publieksprijs voor beste kortfilm voor kinderen op
Anima festival 2020
Zonder dialoog
Thema’s: anders zijn, gezin en familie, identiteit (ik en de wereld), natuur en milieu

peuters en 1ste en 2de kleuterklas | max. 150 lln. | 4,5 euro | 39 min.
schoolbrochure 2020 - 2021 Basisonderwijs
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Concert magiq - Esmé Bos & Bart Voet

THEATER

Di 23/02/2021 om 10.30 u. en 14 u.
Met haar stem om nooit meer te vergeten betovert zangeres
Esmé Bos klein en groot.
Ga mee op een wonderlijke muzikale reis langs bijzondere
momenten in een kleinemensenleven: liedjes - in bestaande en
onbestaande talen - over de eerste keer kijken naar een regenboog, de eerste keer op de bus, spelen op de zolder van opa en
oma, de ogen van de poes die in het donker licht geven, kijken
naar de volle maan en de sterren…

Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet laten zich inspireren door derwisjen, sjamanen
en hun rituelen, door ritmes, ademhalingen, de stilte… Zij gaan op zoek naar het meeslepende van muziek: intuïtief, hartstochtelijk, magisch.
“Esmé Bos is wereldtop van bij ons. Een stem uit de duizend. Je vraagt je af of het wel werelds is wat je hoort.” (De Standaard, Annemie Tweepenninckx)

Peuters en 1ste en 2de kleuterklas | max. 90 lln. | 6 euro | 40 min
CC Jan Tervaert
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Dansje in de regen - Salibonani

THEATER

Di 30/03/2021 om 10.30 u. en 14 u.
Een pianospeelster en een speelvogel.
Het verhaal over vriendschap en hoe muziek die kan versterken.
Elise wil de beste pianospeelster van de wereld worden.
Daarom moet ze veel oefenen.
Oefenen tot ze de moeilijkste muziekstukken kan spelen.
Maar simpel is dat niet want haar pianoleraar is een echte
speelvogel.
Hij heeft het altijd druk met zichzelf en maakt de hele tijd
grapjes.
Hoe kan je zo piano leren spelen?

Schoon, grappig en pingelend theater voor kleuters en volwassenen van iedere leeftijd.
Van de makers van ‘Arabella’ en ‘Klaproos’.

Met:
Lisa Kokwenda Schweiger en Lukas Van Echelpoel

2de en 3de kleuterklas | max. 120 lln. | 6 euro | 45 min. + 15 min. spelen
schoolbrochure 2020 - 2021 Basisonderwijs
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Vreemde Vogel - Ellen Smets Theater

THEATER

Do 6/5/2021 om 9 u., 10.30 u. en 14 u.
Teun en haar autootje Broem gaan op avontuur, de wijde wereld in. Broemmm vrooemmm daar gaan ze, onderweg naar
het grote onbekende. Vreemde planten, vreemde beestjes,
vreemde geluiden, vreemde geuren… waar zijn ze nu, is het de
jungle of fantasieland?
‘Vreemde Vogel’ is een lieve, fysieke voorstelling met live
muziek, poppentheater en veel humor. ‘Vreemde Vogel’ gaat
over vriendschap en avontuur, nieuwe dingen ontdekken want
vreemd is niet eng maar juist heel leuk en spannend.
‘Vreemde Vogel’ is het vervolg op de succesvolle voorstelling
‘Broemm!’
‘Vreemde Vogel’ is een nieuw, op zichzelf staand verhaal.

Peuters en alle kleuters | max. 140 lln. | 6 euro | 45 min.
schoolbrochure 2020 - 2021 Basisonderwijs
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Peuters en 1ste kleuterklas

Voorstellingen en films
lager onderwijs

CC Jan Tervaert
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Pong! jr. - Steven Solo

THEATER

Donderdag 22/10/2019 om 10.30 u. en 14 u.
Het avontuur van een mysterieus pingpongballetje
Pong! is het logische vervolg op de succesvolle voorstelling
‘Ping Pong’.
Steven Solo is naast drummer en percussionist tegenwoordig
ook een krak in het enkelspel en laat je op verbluffende wijze
het avontuur beleven van een mysterieus pingpongballetje.
Ga mee op ontdekkingsreis en maak kennis met verschillende percussie-instrumenten, zoals de xylofoon, het drumstel,
bongo’s en zelfs elektronisch slagwerk.
Wanneer het balletje op een instrument botst ontstaat er
plots muziek!
Zet je schrap voor de knotsgekke show Pong!,
een theatraal, muzikaal en virtuoos percussiespektakel.
Pong!, klinkt het niet, dan botst het!

alle graden LO | 6 euro | 60 min.
schoolbrochure 2020 - 2021 Basisonderwijs
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Solan en Ludwig - Reis naar de maan

FILM

Dinsdag 17/11/2019 om 10 u. en 14 u.
50 jaar geleden zette de mens voor het eerst voet op de
maan. Maar wat Solan & Ludwig doen, is minstens even
straf: met de raket van hun vriend en uitvinder Reodor
vertrekken ze op ruimtemissie!
Maar met geheime passagiers en misdadige plannen aan
boord wordt het lef van onze helden zwaar op de proef
gesteld.
Met de stemmen van Martine Tanghe en Freek Braeckman.
De derde film over Solan & Ludwig is een hilarisch avontuur
vol dolle plottwists en koddige personages. Nostalgische
animatie, maar heel actueel in z’n pittige commentaren en
doldwaze humor, en daarom uiterst geschikt voor jong en
oud.
Nederlands gesproken
Thema’s: historische context, burgerzin, conflicthantering, natuur en milieu, politiek,
sprookjes en fantasie, vriendschap en liefde

3de kleuterklas en 1ste graad LO | max. 200 lln. | 4,5 euro | 80 min.
CC Jan Tervaert
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De club van lelijke kinderen

FILM

Dinsdag 1/12/2020 om 10 u. en 14 u.
De motieven van de holocaust tijdens WO II op kindermaat
uitgelegd aan de hand van een denkbeeldig verhaal.
“Hou het schoon!” De slogan van President Isimo gaat niet
enkel over de straten maar ook over de mensen in zijn land.
Al wie niet voldoet aan het schoonheidsideaal van de president, wordt opgepakt en opgesloten. Zoals Paul en enkele
honderden andere ‘lelijke’ kinderen. Paul kan ontsnappen en
samen met zijn vrienden bereidt hij een opstand voor. Binnen de kortste keren staat het land in rep en roer.

Winnaar Beste Langspeelfilm op het JEF festival 2020 (gekozen door de kinderjury en publieksjury)
Grimmige dystopie voor kinderen is een zeldzaam genre. Na het zien van ‘De club van lelijke
kinderen’ vraag je je af waarom! Een filmtitel die het grote publiek shockeerde, over een
thema dat dringend besproken moet worden. Een oorlog van saai en grijs tegen honderdduizend kleuren.
Thema’s: anders zijn, burgerzin, discriminatie en racisme, identiteit (ik en de wereld), (sociale) media, internet, pesten, onderdrukking, politiek, vriendschap en liefde

3de graad LO | max.200 lln. | 4,5 euro | 91 min.
schoolbrochure 2020 - 2021 Basisonderwijs
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De Notenkraker - Katrijn Govaert

VERTELLING

Dinsdag 8/12/2020 om 10.30 u. en 14 u.
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.

De bib komt deze voorstelling graag inleiden, kijk snel op p31!
2de graad LO | max. 150 lln. | 6 euro | 45 min.
CC Jan Tervaert
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Knetter - Ultima Thule

FIGUREN
THEATER

Donderdag 21/01/2021 om 10.30 u. en 14 u.
Of het verlangen naar hoe het ooit was maar misschien nooit
is geweest
Jean-Martin keert terug naar zijn ouderlijk huis.
Zijn vader – een wereldberoemde psychiater – is gestorven.
Het huis moet leeggehaald worden.
Waar te beginnen?
Hij staat in de tuin en wil nog niet inpakken.
Plots duikt zij op, het meisje.
Alsof ze nooit is weggeweest.
‘Doe uw ogen dicht en volg mijn stem!’ zegt ze.
Zij weet iets wat hij niet weet.
Maar wat zij niet weet is dat hij ook iets weet wat zij niet weet.
Samen spoelen ze terug naar hun eerste ontmoeting.
Naar de vijver.
Naar het lijk in die vijver.
‘Weet ge het nog?’ vraagt zij.
Joris Hessels en Dominique Collet maken een gevoelige, absurde objectenvoorstelling over
hoe het soms knettert.
Over hoe een verhaal plots helemaal anders kan worden.
Alles hangt af van hoe je naar de dingen kijkt.
Creatie en spel:
Joris Hessels en Dominique Collet
Vormgeving, decor en objecten: Griet
Herssens en Rupert Defossez
Muziekcompositie: Lennert en Janus
Coorevits (Compact Disk Dummies)
Muziekbewerking: Ruben Nachtergaele
Coach: Sven Ronsijn
Techniek: Rupert Defossez
Ontwerp beeld: Wide Vercnocke
In samenwerking met Museum Dr.
Guislain.

Omkadering bij de voorstelling van Bamm! Kijk snel op p33

3de graad LO | max. 200 lln.| 6 euro | 70 min.
schoolbrochure 2020 - 2021 Basisonderwijs
22

Marona

FILM

Dinsdag 26/01/2021 om 10 u. en 14 u.
“Iedereen heeft recht op liefde en een lekker bot.” Dat vindt Marona, een snoezige straathond met een hartvormig neusje.
In haar laatste momenten denkt ze terug aan haar leven. Aan de
schattige puppy die ze ooit was en aan alle mensen waar ze onvoorwaardelijk van heeft gehouden: een acrobaat, een bouwvakker en een klein meisje dat beloofde om er altijd voor haar te zijn.

Winnaar Beste Langspeelfilm op het JEF festival 2020 (gekozen door professionele jury)
Een film met een sterke emotionele impact op kinderen en volwassenen. De wervelende
animatie is soms dromerig, vol sprankelende kleuren, en soms zo donker als een nachtmerrie. Het schitterende, grafische universum van Marona komt van de Belgische illustrator
Brecht Evens en is van een oogverblindende schoonheid.
Thema’s: anders zijn, conflicthantering, discriminatie en racisme, gezin en familie, identiteit (ik en de wereld), natuur en milieu, sprookjes en fantasie, volwassen worden, vriendschap en liefde, ziekte en verlies.

2de graad LO | max. 200 lln. | 4,5 euro | 93 min.

CC Jan Tervaert
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Anansi - Beeldsmederij DE MAAN

THEATER

Donderdag 4/03/2020 om 10.30 u. en 14 u.
				
Een surrealistisch sprookje vol muziek en vertelplezier gebracht door Ineke Nijssen.
Iedereen kent de sluwe streken van Reinaert De Vos, maar
wie kent die van Anansi, de mythische spin uit de Ghanese
volksverhalen?
Hij is zowel schelm als egoïst die er geen probleem mee heeft
om zijn vrouw of een van zijn kinderen te beduvelen. Zolang
hij er zelf maar voordeel bij heeft. “Eerst het vreten en dan de
moraal”, lijkt hem wel op het lijf geschreven. Al kan dat wel
eens anders uitpakken dan hij dacht...
Jeroen Theunissen - bekend van de romans “De omwegen”
(shortlist Libris Prijs 2014) en “Jouw huid” en van Compagnie
Cecilia - en Gorges Ocloo bewerken verhalen uit de Anansi-cyclus tot een vertelling vol
humor, reflectie en inzicht over ons maatschappelijk functioneren. In de beste traditie van
storytelling.
Beeldsmederij DE MAAN zet al langer in op artiesten met een migratie-achtergrond. Ze
brengen telkens nieuwe mythes en verhalen binnen. Regisseur/acteur/componist Gorges
Ocloo (sterspeler in ‘Wat is de Wat’ van hetpaleis, ‘Studio Shehrazade’ van Kloppend Hert
en ARSENAAL, componist/muzikant uit de voorstelling FUTUR SIMPLE van DE MAAN) regisseert rasvertelster Ineke Nijssen, geflankeerd door Owen Weston, die de vertelling live van
muziek voorziet.
Regie: Gorges Ocloo | Tekst: Jeroen Theunissen | Bewerking tekst: Gorges Ocloo, Ineke
Nijssen | Spel: Ineke Nijssen | Muziek: Owen Weston, Ineke Nijssen, Gorges Ocloo | Beeld:
Davey Snoek | Figuren en scenografie: Paul Contryn | Lichtontwerp en techniek: Stéphane
Vloebergh | Techniek: Dominique Defossez | Artistiek advies: Stef De Paepe | Met dank aan:
Katinka Heremans, Kelly De Mol | Productie: beeldsmederij DE MAAN

2de graad LO | max. 200 lln. | 6 euro | 60 min.
schoolbrochure 2020 - 2021 Basisonderwijs
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Dansje in de regen - Salibonani

THEATER

Dinsdag 30/03/2021 om 10.30 u en 14 u.
Een pianospeelster en een speelvogel.
Het verhaal over vriendschap en hoe muziek die kan
versterken.
Elise wil de beste pianospeelster van de wereld worden.
Daarom moet ze veel oefenen.
Oefenen tot ze de moeilijkste muziekstukken kan spelen.
Maar simpel is dat niet want haar pianoleraar is een echte
speelvogel.
Hij heeft het altijd druk met zichzelf en maakt de hele tijd
grapjes.
Hoe kan je zo piano leren spelen?
Schoon, grappig en pingelend theater voor kleuters en
volwassenen van iedere leeftijd.
Van de makers van ‘Arabella’ en ‘Klaproos’.

Met:
Lisa Kokwenda Schweiger en Lukas Van Echelpoel

2de en 3de kleuterklas en1ste graad LO | max. 120 lln. | 6 euro | 45 min. + 15 min. spelen
CC Jan Tervaert
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Mariken - Tcie De Kroon

THEATER

Dinsdag 20/04/2021 om 10.30 u. en 14 u.
Een hedendaags muzikaal wagenspel, gebaseerd op het
middeleeuws mirakelverhaal uit de Lage Landen.
Dames en Heren, hooggeëerd publiek, welkom in de
Middeleeuwen!
Toen de wereld nog plat was en de straten nog van modder
waren. Toen God nog op een wolk zat en hoofdschuddend
naar beneden keek! Waar de Duivel zich in elke schaduw
kon verschuilen.
Vandaag vertellen wij u het verhaal van een oude man
en een klein meisje. Van twee witte geiten … waarvan er
ééntje zwart is. Van een Weduwe en een eenzame Gravinne. Van een Jong en zijn Ratten. Van de Duivel en zijn
demonen. Van God en al zijn engeltjes. En het verhaal van
de heilige maagd Maria!
Maar bovenal is dit het verhaal van… Mariken!
Het meisje dat geen moeder had…maar wel de hele wereld

De bib komt deze voorstelling graag inleiden, kijk snel op p31!
3de graad LO | max. 250 lln. | 6 euro | 70 min.
CC Jan Tervaert
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Boomjong - Brandung

THEATER

Dinsdag 4/05/2021 om 9 u., 10.45 u. en 14 u.
‘BOOMJONG’ is een intieme, poëtische voorstelling van
Jelle Marteel. De voorstelling verdiept zich in de verhouding tussen Mens en Natuur en hoe deze in en uit
evenwicht geraakt.
‘BOOMJONG’ begint met het verhaal van een lastig jongetje. Zijn ouders zijn er wel, maar hij ziet ze niet. Dus doet
hij maar zijn zin: struiken in brand steken en eekhoorns
opjagen. De feeën van het bos zien waar hij mee bezig is
en ze sluiten de jongen op in een oude eik.
Jaren later komt er een lief meisje naar het bos. Zij en
de oude eik worden vrienden maar haar ouders zien het
anders. Zij willen de oude eik omver kappen. Ook dit is
niet naar de zin van de feeën en opnieuw beramen ze een
listig plan.

Een miniatuur waarmee de makers alvast een plaatsje opeisen in het maatschappelijk
kritische aanbod van het kinder- en jeugdtheater. […] Dat alles gebeurt zonder veel woorden,
zonder betweterij of theoretisch gereutel, maar spelenderwijze, boordevol sfeer, fantasie en
fijne achtergrondmuziek. (Roger Arteel – Theatermaggezien)

1ste graad LO | max. 50 lln. | 6 euro | 50 min.
CC Jan Tervaert
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Familievoorstellingen in klasverband
Alle familievoorstellingen (Kids&Co) kunnen in klasverband (minstens 10 lln.) bijgewoond
worden aan sterk gereduceerd tarief. De toegansprijs per leerling is €6 en de begeleidende
leerkracht krijgt een vrijkaartje. Er moet wel op voorhand door de leerkracht gereserveerd
worden en de klas moet tijdens het theaterbezoek begeleid worden door de leerkracht.
Onze Kids&Co voorstellingen voor seizoen 2020-2021 zijn:
27/09/2020
14/10/2020
22/11/2020
12/12/2020
31/01/2021
17/02/2021
20/02/2021
21/03/2021
14/04/2021

Theater Tieret i.s.m. Walrus: Meneer Beer en de Woeste Wolven (5+)
Tsunami: Mevrouw Ja en Meneer Nee (5+)
Het Wolk: Zeep (2+)
Steven Delaere: Illusoirée (8+)
Stenzel & Kivits: The Crazy Family Concert (7+)
Compagnie Krak: Kontrol (5+)
Rookie: Comedy for Kids (10+)
Anna’s Steen: Olifant en krokodil (5+)
Beeldsmederij DE MAAN: Planeet Nivanir (7+)

Voor meer informatie over de inhoud van de voorstellingen kan u terecht op
www.jantervaert.be of bij Brigitte Verelst, jeugdprogrammatie, CC Jan Tervaert,
Kaaiplein 34, 9220 Hamme, 052/480948, brigitte.verelst@jantervaert.be.

schoolbrochure 2020 - 2021 Basisonderwijs
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Bibliotheek & basisonderwijs
Graag stellen we in deze schoolbrochure de diensten, materialen en projecten van bib Hamme nog even aan je voor. Misschien herken je veel van onze klassiekers. Super! Maar hopelijk
ontdek je toch ook wat nieuws in ons aanbod.
Wij horen graag je vragen, opmerkingen en suggesties, dus aarzel niet contact met ons op te
nemen.
Hoofdbibliotheek Hamme, Achterthof 94
open: ma tem do van 14u tot 20u, vr van 10u tot 12u en van 14u tot 17u en za van 9u30 tot
12u30
telefoon: 052/47.92.20
bibliotheek@hamme.be
hamme.bibliotheek.be
Filiaal Moerzeke, Vredestraat 3a,
open: woe van 14u tot 17u, do van 18u tot 20u en za van 9u30 tot 12u30
telefoon: 052/47.42.57

De bibcollectie
De volledige bibcollectie kan je van thuis uit raadplegen via hamme.bibliotheek.be. Zodra
je een zoekwoord hebt ingegeven, kan je het resultaat beginnen verfijnen door gebruik te
maken van de verschillende filters.
Uiteraard kan je een selectiefilter instellen op Leeftijd, wat super handig is om titels te
selecteren voor jouw klas. Maar bekijk zeker ook de filter Materiaal indien je wil filteren op
Lettertype Dyslexie of makkelijk lezen. Je kan de opties ook nog verder openklappen door op
meer te klikken. Zo kan je bijvoorbeeld ook nog vertelplaten aanvinken.
Onder de knop Meer filters zitten ook nog leuke opties verstopt zoals Reeks (maan roos vis,
zoeklicht,…) en Bekroning (Kinder-en jeugdjury, boekenleeuw, …). Hou er rekening mee dat
de opties binnen zo’n filter zich zullen aanpassen op basis van de ingestelde leeftijdsfilter.
Zoek je specifiek naar Eerste leesboekjes of voorleesverhalen? Die vind je terug onder de
filteroptie Genre.
Bij een bibcollectie voor het basisonderwijs denk je waarschijnlijk vooral aan prentenboeken
en jeugdboeken. Maar probeer ook eens onze vertelplaten, want een kamishibai theater in
de klas is een leuk alternatief voor het gewone voorleesmoment.
De bib heeft ook een uitgebreide non-fictie afdeling over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ook voor kinderen!
Neem zeker ook een kijkje in onze afdeling Onderwijs. Hier vind je tal van didactische
boeken. We proberen deze collectie ook zo goed mogelijk op te volgen, maar tips vanuit het
werkveld zijn meer dan welkom!

schoolbrochure 2020 - 2021 Basisonderwijs
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Bibliotheek & basisonderwijs
Extraatjes in de catalogus
De catalogus is voorzien van alle mogelijke praktische informatie over de dienstverlening
van de bib en haar activiteiten. Surf naar hamme.bibliotheek.be en ga op verkenning in de
uitklapmenu’s van de paarse balk (boven het zoekvak). We zetten alvast enkele leuke items
in de kijker:
In het menu Jeugdbib tref je info Voor leerkrachten en het Nieuwsbrief Archief met onze
digitale nieuwsbrieven voor het onderwijs aan. Je vindt hier ook informatie over onze
jeugdactiviteiten (voorleesuurtje en jeugdboekenweek). Ook onze vertelplatencollectie
wordt hier nog even voorgesteld.
Kinderen een leuk boek helpen kiezen is soms een hele klus. Bieblo helpt je daar graag een
handje bij. Op een speelse manier kunnen kinderen hun persoonlijke voorkeur ingeven.
Bieblo gaat op zoek in de collectie van bib Hamme of bib Moerzeke en geeft je enkele suggesties van titels die op dat moment beschikbaar zijn. Nog niet uitgetest? Neem zeker eens
een kijkje in het menu Jeugdbib!
Onder Praktisch vind je info terug over Mijn bibliotheek. Dat is ook een aanrader! Met een
gratis account kan je niet alleen je titels online verlengen of de terugbrengdatum nog even
opzoeken. Je kan ook je eigen lijstjes aanmaken. Je kan dus titels opzoeken en opslaan in
een pdf, excel-bestandje of rechtstreeks mailen naar een e-mailadres. Die lijstjes kan je ook
online raadplegen en beheren. Je kan dus op je computer een verlanglijstje aanmaken en
dat heb je via je smartphone dan gewoon op zak wanneer je in de bib de titels komt opzoeken. In de online versie kan je doorklikken op titels om te checken of ze beschikbaar staan
en waar ze te vinden zijn. Lekker handig toch?
Extraatjes voor klassen
Leerkrachten kunnen in bib 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. Je kan
deze telefonisch, via mail of ter plekke in de bib bestellen. In je aanvraag kan je specifieke
titels aanvragen, boekjes rond één of enkele thema’s of gewoon een vrije selectie van
boekjes voor een specifieke leeftijdscategorie. Die wordt netjes voor je klaargezet en kan je
komen ophalen in de bib.
Klassen zijn altijd welkom in de bib om samen naar leuke boeken, strips of dvd’s te komen
zoeken. Maak vooraf een afspraak met de bib zodat we een rondleiding op maat kunnen
voorzien. 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.
Mail bibliotheek@hamme.be voor een afspraak.
Bibliotheek Hamme
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Bibliotheek & basisonderwijs
Extraatjes in ons activiteitenaanbod
Op de startpagina van de catalogus kan je perfect volgen welke activiteiten de bib organiseert voor het brede publiek. Zowel onze vaste activiteiten zoals het verteluurtje en de
schaakclub als onze losse workshops en lezingen vind je hier terug.
De bib organiseert ook activiteiten die specifiek voor scholen bedoeld zijn en ook thematisch gericht kunnen zijn. Enkele voorbeelden voor het komend seizoen:
- Voorleesweek (21 tot 29 november)
- Hams Boekenweekend (17 en 18 oktober): voorafgaand biedt de bib aan de scho			
len een interactief spel aan in de bib rond dit thema
- Jeugdboekenmaand (maart 2021) : het thema is al gekend en dat wordt feest! De 		
bib zorgt ook dan weer voor een leuk interactief spel voor het 3de tot en met het 		
6de leerjaar.
- Klaspresentatie ‘De Notenkraker’
Op dinsdag 8 december 2020 kunnen klassen van de eerste en tweede graad van het Basisonderwijs een prachtige voorstelling bijwonen van het wereldberoemde muzikale sprookje
over ‘De Notenkraker’. Om de leerlingen voor te bereiden op de voorstelling en de geschiedenis achter dit beroemde verhaal te presenteren, stelt de bib een presentatie samen die in
de klas gegeven kan worden door een bib-medewerker in de periode voor de voorstelling.
Ben je dus van plan met de klas naar deze voorstelling te gaan en wil je deze presentatie
graag voor jouw klas reserveren? Neem dan contact op met Levi De Cauwer en dan regelen
we een afspraak voor jouw klas (levi.decauwer@hamme.be of 052/47.92.20).
- Klaspresentatie ‘Mariken’
Op dinsdag 20 april 2021 kunnen klassen van de derde graad van het Basisonderwijs een
boeiende en originele voorstelling bijwonen van het eeuwenoude mirakelspel ‘Mariken van
Nieumeghen’. Om de leerlingen voor te bereiden op de voorstelling en de geschiedenis van
dit mirakelspel te presenteren, stelt de bib een presentatie samen die in de klas gegeven
kan worden door een bib-medewerker in de periode voor de voorstelling.
Ben je dus van plan met de klas naar deze voorstelling te gaan en wil je deze presentatie
graag voor jouw klas reserveren? Neem dan contact op met Levi De Cauwer en dan regelen
we een afspraak voor jouw klas (levi.decauwer@hamme.be of 052/47.92.20).

Meer info zal je later ontvangen via de digitale nieuwsbrief voor scholen. Wil jij die graag in
je mailbox ontvangen? Stuur dan een seintje naar bibliotheek@hamme.be

schoolbrochure 2020 - 2021 Basisonderwijs
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Bibliotheek & basisonderwijs
Contactpersonen
Katrien Schroyens, bibliothecaris
Nathalie Wulteputte, verantwoordelijke jeugdbib
Levi De Cauwer en Martine Callens, communicatie en organisatie activiteiten
052/47.92.20
bibliotheek@hamme.be

Bibliotheek Hamme
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Bamm! - omkadering - Knetter - Ultima Thule
CC Jan Tervaert stelt deze Bamm omkadering in de klas voor als voorbereiding
op de voorstelling ‘Knetter’ van Ultima Thule.

‘Knetter’ is een gevoelige, absurde objectenvoorstelling over hoe het soms knettert. Hier
wordt het verhaal verteld van Jean-Martin die terugkeert naar de psychiatrie waar hij als kind
opgroeide met zijn vader. Hij ontmoet daar een jeugdvriendin en samen maken ze een zotte
reconstructie van het verleden.
Hoe kan een verhaal soms plots anders worden? Wat zijn herinneringen? Wat is normaal?
Deze en vele andere vragen proberen we op speelse wijze met elkaar te beantwoorden. We
duiken in onze hoofden, nemen onze gedachten onder de loep en brengen onze eigen koppen
letterlijk en figuurlijk in kaart.
●
●
●

Leeftijd: 5de en 6de leerjaar & 1ste en 2de middelbaar
Duur: 50 minuten
Periode: januari - februari
prijs: 63 euro* exclusief reiskosten
*De prijs is onderhevig aan de indexering, de referentie is de datum van de omkadering, niet
van de boeking

Voor meer informatie kan u contact opnemen met Brigitte Verelst: brigitte.verelst@jantervaert.be

schoolbrochure 2020 - 2021 Basisonderwijs
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Erf-wat? Erfgoed!
Heb jij ooit al gehoord van erfgoed? Erf-wat? Erfgoed! De meeste mensen kunnen zich bij erfgoed wel ‘iets’ voorstellen, maar kunnen het toch niet goed benoemen. Het kerkgebouw van
Hamme, dat is erfgoed. Dat ziet iedereen. Een oud perkamenten document. Neen, dat gooi je
niet zomaar weg. En de Hamse Wuitens? Dat ook! Maar erfgoed, dat is zoveel meer… Het is
eigenlijk alles wat we geërfd hebben uit het verleden en wat waarde heeft voor ons allemaal.
En daarom proberen we dit allemaal zo goed mogelijk te bewaren voor de toekomst.
Voor leerlingen van de tweede graad ontwikkelden we een ‘reuzenapp’. De app is een educatiewebsite waarop leerlingen zelf een Hamse reus moeten samenstellen door het oplossen
van vragen. Er hoort ook een lespakket ter voorbereiding (lesbundel en powerpoint) bij. Alles
wordt gratis ter beschikking gesteld.
Voor leerlingen vanaf de derde graad ontwikkelden we een educatieve website rond 100 jaar
WOI: www.kindereninbezetgebied.be. Deze website toont kinderen hoe het was om honderd
jaar geleden in hun eigen gemeente te leven.
Bezoek ook onze online beeld- en geluidsbank: www.erfgoedbanklandvandendermonde.be

Meer info:
Erfgoedcel Land van Dendermonde
052/25.03.40 info@egclandvandendermonde.be
www.egclandvandendermonde.be

Sophie De Winter - Deskundige cultuur
cultuurdienst – cultureel centrum Jan Tervaert| tel. 052 25 70 67
Vrijetijdssite Kaaiplein | Kaaiplein 34 | 9220 Hamme
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