schoolbrochure

20222023

kleuter
lager

Kalender
L EEF T IJ D

VOO RST ELLI NG

ma 19.09.22 | 14u00
di 20.09.22 | 10u30 en 14u00

3e en 4e leerjaar

Dries Notelteirs
5 KILO PASCAL

do 22.09.22 | 10u00 en 13u30

1e en 2e leerjaar

Hallo wereld! film

ma 03.10.22 | 14u00
di 04.10.22 | 10u30 en 14u00

Instap en
1e kleuterklas

Compagnie Gorilla
Ik en Ik

ma 24.10.22 | 10u00 en 13u30

3e en 4e leerjaar

Captain Nova film

op aanvraag | 09u00 en 12u00

3e en 4e leerjaar

Time Tricks workshop

di 09.05.23

ma 14.11.22 | 10u00 en 13u30

5e en 6e leerjaar

Spaceboy film

1e en 2e leerjaar

Het WOLK
Brok

ma 05.06.23 | 14u00
di 06.06.23 | 10u30 en 14u00

2e en 3e kleuterklas

Speelman
Broos

5e en 6e leerjaar

Eline Kuppens
Ithaka

3e en 4e leerjaar

Kleinood
Wat je moet doen als je over
een nijlpaard struikelt

ma 06.02.23 | 14u00
di 07.02.23 | 10u30 en 14u00

1e en 2e leerjaar

Muziektheater BomBarDon
O Grote Joegoert

ma 13.02.23 | 10u00 en 13u30

2e en 3e kleuterklas

Mironins film

5e en 6e leerjaar

KOPERGIETERY, KGbe en
playField. PRESS Play.

1e, 2e en 3e
kleuterklas

Tal en Thee
Hoosje

(optie)

(optie)

(optie)

ma 21.11.22 | 14u00
di 22.11.22 | 10u30 en 14u00
(optie)

ma 23.01.23 | 14u00

(optie)
(optie)

di 24.01.23 | 09u00
| 10u30 en 14u00
(optie)

2

Ook muizen gaan naar de
hemel film

op aanvraag | 09u00 en 12u00

1e en 2e leerjaar

Ook muizen gaan naar de
hemel workshop

do 27.04.23 | 10u00 en 13u30

3e en 4e leerjaar

De beroemde bereninvasie
van Sicilië film

| 10u00 en 13u30

5e en 6e leerjaar

When Hitler stole pink
rabbit film

1e, 2e en 3e
kleuterklas

Het Ei
Lelijk Eendje

(optie)

E

,7
en
Fons
Van Weld

s, 4 jr
Koop

(optie)

do 20.04.23 | 14u00
vrij 21.04.23 | 10u30 en 14u00

1e en 2e leerjaar

wie
Bo

(optie)

do 23.03.23 | 14u00
vrij 24.03.23| 10u30 en 14u00

ma 24.04.23 | 10u00 en 13u30

jr
le, 6
Bae

(optie)

ma 05.12.22 | 14u00
di 06.12.22 | 10u30 en 14u00

n, 9 jr

na
le

ma 28.11.22 | 14u00
di 29.11.22 | 10u30 en 14u00

A r to

jr

DAT U M

C H R O N O LO G I S C H OV E R Z I C H T
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© Victor Caluwe
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Ik en Ik

2+

Compagnie Gorilla
maandag

3 oktober 2022
14u00 (optie)
dinsdag

4 oktober 2022
10u30 en 14u00
Is het geen wonder dat jij en ik bewegen.
In en door elkaar. Het lijkt een oneindige
dans, van botsen in cadans. Is het geen
wonder dat jij en ik bewegen. Samen los
van mekaar. We raken of missen onze kans,
in de lucht, op de grond en erlangs. Is het
geen wonder dat ik in jou en jij in mij, op
de maat van IK en IK kunnen bewegen?
Twee spelers zitten klaar. Glimlachend
en warm. Publiek komt binnen. Spannend.
Zitten op hun poep. In een cirkel.
Zachtjes beginnen de eerste tonen.
Beweging. Gelijk. Ongelijk.
De rode draad in deze woordarme
theatrale dansvoorstelling zijn de vier
ontwikkelingsfases van foetus tot kleuter:
symbiose – de ander staat los van mij –
verlatingsangst – samen maar toch apart.
DA N S

Instap + 1e kleuterklas
35 min. + 15 min. belevingsmoment
€3,00
Concept en spel: Jona den Aantrekker, Jan Sas
Muziek: Patricia Van Cutsem
Eindregie: Ann Claes
© Victor Caluwe
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Speelman

maandag

3+

28 november 2022

Broos

14u00 (optie)

Hoosje

donderdag

3+

20 april 2023

Tal en Thee

14u00 (optie)

dinsdag

vrijdag

29 november 2022

21 april 2023

10u30 en 14u00

10u30 en 14u00

Mr. Broos is nog maar een kind.
Of was het een stokoude meneer?
Het doet er niet toe. Eén ding is zeker;
hij leeft in een wereld vol gevaarlijke,
angstaanjagende, vlijmscherpe kanten.
Eén verkeerde beweging en heel
zijn wereld spat met één grote knal
uit elkaar. Mr. Broos durft haast niet
te bewegen… Maar dan gebeurt er iets,
iets onverwacht, iets zo mooi, maar zo
vreselijk gevaarlijk!

Ergens wordt een vederlicht meisje
geboren, geweven uit het fijnste
garen, met beentjes als libellepootjes,
steentjes in haar schoenen en touwtjes
overal. Maar wat als de wind opsteekt?
Tal en Thee blaast klein en groot van
de ene wondere wereld in de andere in
dit wervelend muzikaal sprookje over
hoe je niet altijd met je voeten op de
grond moet blijven. Een betoverend
zintuiglijk samenspel van licht, figuren,
animatie en kleine aangewaaide liedjes.
Van de makers en spelers van ‘WARS’.

In deze poëtische, figuren-muziektheatervoorstelling vertelt Speelman
een magisch, humoristisch verhaal
over kwetsbaarheid, in al zijn vormen
en kleuren. Een verhaal over durven,
mislukken en opnieuw proberen, met
absurde magische ballonnencreaties,
livemuziek en verrukkelijk poppenspel.

© Jeroen Ceulebrouck

© Kipgrafik

T H E AT E R
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T H E AT E R

1e, 2e en 3e kleuterklas

ey
Va
nhe
e,

Jo

2 en 3 kleuterklas
e

duur n.t.b.

50 min.

€3,00

€3,00

Spel: Jean-Michel Distexhe, Monica Varela Couto
Concept, regie en livemuziek: Stan Reekmans

Concept en spel: Maarten Van Aerschot, Reineke Van Hooreweghe,
Bas Van Damme, Toon Van Mierlo of Hilke Bauweraerts

NL

NL
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Lelijk eendje

3+

Het Ei

Mironins

maandag

5 juni 2023

3+

Film

14u00 (optie)

maandag

13 februari 2023
10u00 en 13u30

dinsdag

6 juni 2023
10u30 en 14u00

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?
Een wervelende vertelstem neemt je
mee langs waterpartijen, naar brekende
eierschalen, rietveldjes en verdoken
vijanden.
Bo Spaenc (livemuziek, audio-,
stemmetjes- en geluidskwaakzalverij)
en Milly Jennes (poppen- en objectengefladder) duikelen onder in dit
vertrouwde verhaal. Ze toveren deze
breekbare klassieker om tot hilarisch
snaterend en taterend toneel vol dolle
livemuziek en zotte poppen.

In deze avontuurlijke, woordeloze animatiecompilatie zijn drie verfdruppels
ontsnapt uit één van de schilderijen van de Spaanse kunstenaar Joan Miró.
Elke avond, als het museum sluit, gaan ze op onderzoek in de verschillende
kunstwerken. Ze komen oog in oog te staan met enkele onvergetelijke figuren en
moeten onverwachte obstakels en problemen overwinnen. Blu is een gevoelig
warhoofd, Low is een chagrijnige slimmerik en Ro is onbevreesd en sterk!
Hun geschifte avonturen in de kleurrijke wereld van kunst en verbeelding
werken heel inspirerend op jonge kinderen.
T H E AT E R
A N I M AT I E

1e, 2e en 3e kleuterklas
45 min.

10

se
Nel D’Hae

2e en 3e kleuterklas

€3,00

50 min.

Spel en livemuziek: Bo Spaenc, Milly Jennes, Dries Bellinkx

€3,00

Stem: Warre Borgmans

Regie: Celia Rico Clavellino, Mikel Mas

NL

NL
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Themakoffers
Als leerkracht kan je het hele schooljaar lang
een aantal educatieve themakoffers gratis
lenen in de hoofdbibliotheek van Wetteren.
Reserveer via de onlinecatalogus en haal de
koffer af aan de balie van de bibliotheek.

D E PRO EF KA M PIO EN
2e en 3e kleuterklas, 1e en 2e leerjaar

LOCATIE

Hoofdbib (Markt 27)

Niet alle kinderen zijn even avontuurlijk als het op eten
aankomt. Gelukkig is proeven iets wat je kan leren.
‘De proefkampioen’ daagt jonge kinderen uit om met
(gezonde) voeding te experimenteren. Door te voelen,
proeven, ruiken, horen en kijken maken ze al spelend
kennis met de basissmaken zuur, zout, zoet en bitter.

LEENTERMIJN

4 weken
RESERVEREN

www.wetteren.bibliotheek.be
PRIJS

€0,00

D E VOS… I N H ET BOS
2e en 3e kleuterklas, 1e, 2e en 3e leerjaar
Anna’s Steen herwerkte het theaterstuk ‘Voilà, zei de
Vos’ naar ‘De Vos … in het bos’; een theaterwandeling
met QR-codes. Vanaf nu kan je de koffer uitlenen en
met het materiaal zelf een theaterwandeling in of rond
je eigen school uitstippelen. Volg de wegwijzers en scan
de zes fragmenten van het theaterverhaal met je tablet
of smartphone. Het extra opdrachtenboekje, dat je zelf
kan afdrukken, maakt de wandeling nog toffer!

LO U O P W EG N A A R SC HOO L
1e, 2e en 3e kleuterklas
Schrijver Kathleen Amant ontwikkelde het
prentenboek en educatieve pakket ‘Lou op weg
naar school’ om in de kleuterklas te werken rond de
thema’s diversiteit en gender, maar ook verkeer en
familie. Ze zorgde voor een prentenboek, puzzels,
prenten, praatplaten en een reeks uitgewerkte
lesactiviteiten op kleutermaat.

B EE- BOT
3e kleuterklas, 1e, 2e en 3e leerjaar
Met ‘Bee-Bot’ zetten kleine kinderen hun eerste
stappen in de wereld van het programmeren.
Het robotbijtje helpt ook om ‘saaie’ leerstof op
een speelse manier in te oefenen. Bij taal- en
leesopdrachten navigeren ze de Bee-Bot over een
ABC-mat. Een parcours met poortjes en cijfervlaggen
geeft het leren van tafels of sommen een flinke boost.
Met een transparante mat en ideeënbundel bedenk je
voor elke les nieuwe opdrachten.

TOT VOO RB IJ D E REG EN BOOG
1e, 2e en 3e kleuterklas
Met haar prentenboek ‘Tot voorbij de regenboog’
maakt Kathleen Amant de dood bespreekbaar bij heel
jonge kinderen. Kleuters verwerken verlies meestal
door er actief mee bezig te zijn. Het ‘troostpakket’ sluit
daarbij aan met veel speltips en creatieve opdrachten.
Het bevat bovendien voldoende materiaal om met
meerdere kinderen tegelijk te werken.

A LFA B ET
1e, 2e en 3e leerjaar

D E KL EU R VA N EMOT I ES
2e en 3e kleuterklas
‘Het kleurenmonster’ van Anna Llenas is een dankbaar
boek om kleuters over hun emoties te laten vertellen.
Het verrassende pop-upboek, het bordspel, de
kleurplaten en twee kleurrijke knuffels in deze koffer
helpen om dit ‘gevoelige’ thema tastbaar te maken.

12

Krijgt jouw klas graag een speelse
rondleiding in de bib? Wil je een auteur
op bezoek in de klas? In de schoolbrochure
van de bib lees je er meer over. Vraag een
exemplaar in de bib, via 09 369 26 78 of
bibliotheek@wetteren.be.

Boksende beren, broccoli in bikini op een
bloemetjesbank en een baby die in de bolderkar
zijn buik laat zien. In het ABC-prentenboek draait
elke paginagrote, gedetailleerde kleurenillustratie rond
een letter van het alfabet. De ‘Alfabet’-box bevat het
boek van Charlotte Dematons, een extra grote versie
van het boek, één pagina op posterformaat en heel
veel kant-en-klare opdrachten voor puur letterplezier
in de klas.
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Brok

4+

Het WOLK

maandag

21 november 2022
14u00 (optie)
dinsdag

22 november 2022
10u30 en 14u00

Een tafel
Een gedekte tafel
Een mooi gedekte tafel
Een feestelijk mooi gedekte tafel
Met eten
Met veel eten
Met veel lekker eten
Met te veel lekker eten
Twee meisjes
Die smakken
Die slurpen
Die schrokken

‘Brok’ is een energieke, beeldende
voorstelling over eten. Over hapjes
nemen, maar dat soms niet willen.
Over likkebaarden en watertanden,
maar ook over écht écht écht niet
lusten wat er op je bord ligt.
Het WOLK serveert jou een smakelijk
spel met héél voorzichtig nippen en
volmondig slurpen. Aan tafel ontstaat
een heerlijke magische droomwereld,
waar fantasie tot leven komt en waarin
je hongerig kan verdwalen.

Ze maken brokken.

1e en 2e leerjaar

Elou ise Noo

we

l

T H E AT E R

55 min. + 10 min. mogelijkheid om decor te bekijken
€4,00
Concept en spel: Femke Platteau, Sarah Van Overwaelle
Muziek: Bert Van Wymeersch
NL
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© Leontien Allemeersch
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O Grote Joegoert

6+

Muziektheater BomBarDon

maandag

6 februari 2023
14u00

(optie)

5 KILO PASCAL

7+

Dries Notelteirs

maandag

19 september 2022
14u00 (optie)
dinsdag

dinsdag

20 september 2022

7 februari 2023

10u30 en 14u00

10u30 en 14u00

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 verzamelt, zijn dove broer Wim 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 een teken van leven. Een zoekactie, speurhonden,
helikopters… niets levert iets op. Alleen Manu 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?

© Lidewij Elias

In de muziektheatervoorstelling ‘O Grote Joegoert’ is voor de vier vrienden van
BomBarDon alles zo echt dat het mogelijk wordt. Luchtpiraten, een spuwvurende
draak, een eigenaardig dier in het wier… maar bovenal de Grote Joegoert.
Dat moeten ze van ergens opgepikt hebben, want het lijkt heel serieus!
Benieuwd hoe ze Grote Joegoertgeheimen van hoog boven de wolken tot diep onder
de stenen ontdekken? Beleef het mee in deze frisse en fantasierijke voorstelling!
‘O Grote Joegoert’ is speels muziektheater met een geestig filosofische inslag.
Soms uitbundig, soms ingetogen, maar altijd met liefde voor pure, authentieke muziek.

r
L iz a , 7 j

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

3e en 4e leerjaar
1 en 2 leerjaar

50 min.

55 min.

€4,00

€4,00

Tekst en spel: Dries Notelteirs

e

18

e

Concept en spel: Pieter Elias, Jozef Sercu, Stijn Engels, Maarten Schuermans

Scenografie: Philippe Van de Velde

NL

NL

© Clara Hermans
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Ithaka

Wat moet je doen als
je over een nijlpaard
struikelt 8+

maandag

Kleinood

dinsdag

dinsdag

24 januari 2023

6 december 2022

9u00 (optie), 10u30 en 14u00

10u30 en 14u00

23 januari 2023
14u00 (optie)

9+

Eline Kuppens

maandag

5 december 2022
14u00 (optie)

Eline wacht op iemand. Iemand die nog gaat komen. Iemand heel leuk, grappig
en slim. Een zwaan? Samen hadden ze een plan. Een plan met een verhaal.
Tijdens het wachten bedenkt Eline hoe ze het als eendje in haar eentje zou doen.
Zou ze haar vleugels ontdekken?
Een voorstelling over geloven in jezelf, de kunst van het falen en de kracht van
kwetsbaarheid. Want wat als je tussen de eendjes wordt geboren en eigenlijk
een zwaan bent?
T H E AT E R

5e en 6e leerjaar
50 min.

Febe
,9
jr

€4,00
Spel: Eline Kuppens
Concept: Lotte Heijtenis, Eline Kuppens
Eindregie: Wanda Eyckerman
NL
© Wil Hermans

Heb je nog geen lievelingsdier?
Struikel je wel eens over een nijlpaard?
Moet je midden in de nacht plassen
maar is het koud en bevriezen je tenen?

T H E AT E R

3e en 4e leerjaar
50 min.
€4,00
Van en met: Anke Verschueren, Jelle Marteel
Tekst: Edward van de Vendel
NL

20

Op al deze vragen biedt auteur Edward
van de Vendel een antwoord in zijn
dichtbundel ‘Wat je moet doen als
je over een nijlpaard struikelt’.
Anke Verschueren en Jelle Marteel
vertalen de speelse poëzie naar een
intieme theatervoorstelling. In de hoop
dat deze gedichten antwoorden bieden
op een aantal prangende levensvragen.
Want wat moet je doen als je opa
steeds meer vergeet? Of als je je
naam niet mooi vindt?

21

PRESS Play.

10+

KOPERGIETERY, KGBE en
playField.
donderdag

23 maart 2023
14u00 (optie)
vrijdag

24 maart 2023
10u30 en 14u00
Steeds meer regisseer je zelf je leefwereld.
Op sociale media bepaal je wat je te zien
krijgt en wat niet. Steeds meer lijken wij allen
en de wereld rondom ons ‘maakbaar’.
Dat brengt een vals gevoel van controle
met zich mee en vooral een groot gevoel
van verantwoordelijkheid: je kan toch zelf
kiezen wie je bent? Of lijkt dat alleen
maar zo? Manipuleer je zelf de dingen,
of word je gemanipuleerd? En wat gebeurt
er als blijkt dat je niet de enige bent met een
afstandsbediening? Is er ook een pauzeknop?
Zet jezelf aan de controleknop en beslis wat
er gebeurt op scène. ‘PRESS Play.’ neemt je
mee in een interactieve voorstelling die speelt
met de heerlijke/verraderlijke vrijheid van een
virtuele wereld vol verborgen algoritmes.

T H E AT E R

5e en 6e leerjaar
55 min.
€4,00
Concept en creatie: playField.
Spel: Yemi Oduwale, Marthe Schneider
Stem: Carine van Bruggen
© Kurt Van der Elst
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Hallo wereld!

5+

Film
donderdag

22 september 2022
10u00 en 13u30

Wie ben ik? Heb ik pootjes?
Hoe leer ik ademen?
En oh ja … wat eet ik eigenlijk graag?
Minstens tien verschillende diersoorten
worden geboren, leven en overleven
langs de rivier. De watervogel maakt
zich onzichtbaar, doet de zeewierdans
en vangt zo een vis. De ijsvogel zoekt
naar een plekje in de zon. Ontdek wie
de oeverbouwer is en maak kennis
met een gigantische snoek, die op
zoek gaat naar groot avontuur. En dan
zijn er nog de moerasschildpad, de
bosvleermuis en de vuursalamander.
Samen juichen ze: “Hallo wereld!”
In dit fantasierijk debuut van papiermaché en stop-motionanimatie
ontwaakt een levendige biotoop.
Samen met de dieren ontdekken
kinderen tijdens ‘Hallo wereld!’ stap
voor stap de wereld.

A N I M AT I E

1e en 2e leerjaar
60 min.
€3,00
Regie: Anne-Lise Koehler, Éric Serre
NL

24
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Ook muizen gaan naar
de hemel 6+

maandag

24 april 2023
10u00 en 13u30

Film

Ook muizen gaan naar
de hemel 6+

op aanvraag
9u00 en 12u00

Workshop

We dompelen ons onder in een betoverend dierenrijk. Net zoals de makers van
‘Ook muizen gaan naar de hemel’ verkennen we de wondere wereld van puppet
animation. Met behulp van de stop-motion techniek wekken we ons zelfgemaakte
dier tot leven in wel drie dimensies. Hoe al die dieren zich gedragen wanneer ze in
een film belanden? Dat bepalen we zelf! Is een uil echt verstandig en een krokodil
serieus gemeen? In een korte voice-over maken we verrassende eigenschappen
en vooroordelen bespreekbaar. Want zoals de film ons leert: Het maakt niet uit
welke vacht je hebt, het belangrijkste is wat er van binnen zit.
Let op, het is de bedoeling dat de deelnemers vooraf ‘Ook muizen gaan naar de
hemel’ hebben bekeken.
WO RK S H O P

1e en 2e leerjaar
Op school | 1 dagdeel (min. 2u, max. 3.5u)
€5,00
NL

Na een onverwacht ongeluk komen een jonge muis met een opvliegend karakter
en een onzekere vos samen in de dierenhemel terecht. In deze nieuwe wereld
moeten ze leren hun natuurlijke instincten te bedwingen om met elkaar de
uitdagingen van deze prachtige, maar spannende omgeving aan te gaan.
Hun reis is vol gevaren en verrassingen, maar tijdens hun avonturen worden
ze de beste vrienden.
‘Ook muizen gaan naar de hemel’ is een prachtige stop-motionfilm over het
overwinnen van vooroordelen en de kracht van vriendschap.
STO P- MOT IO N

1e en 2e leerjaar

De Meuter, 9 jr
esi
ale
h
K

90 min.
€3,00
Regie: Denisa Grimmova, Jan Bubenícek
NL
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Captain nova
Film

7+

maandag

24 oktober 2022
10u00 en 13u30

Time Tricks

8+

Workshop

op aanvraag
9u00 en 12u00

Het jaar 2050. De volwassen Captain Nova reist terug in de tijd om de wereld te
redden van een vreselijke natuurramp. Maar door die tijdreis verandert Nova in
een meisje van twaalf. Samen met haar robotje is zij de enige die de wereld kan
behoeden van de apocalyps. Maar wat haar geheimzinnige doel is, weet alleen
zij. De sciencefictionfilm geeft een overtuigend dor en beklemmend beeld van
de wereld 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.

FILM

3e en 4e leerjaar
90 min.
€3,00
Regie: Maurice Trouwborst
NL

Net zoals Captain Nova leer je in deze workshop hoe je de tijd naar jouw hand
kan zetten. Alles is mogelijk. Hou de tijd voor de gek met behulp van special
effects: versnel, vertraag of rewind!
Je gaat aan de slag met iPads om beelden te manipuleren. Je experimenteert met
slow motion, timelapse en reverse. Zo ontdek je het krachtige effect van deze
technieken. Met je langgerekte zweefsprongen en vliegensvlugge sprints lijk je wel
een superheld. En dankzij de reverse techniek krijg je zowaar echte toverkracht.
Het is niet nodig om vooraf de film ‘Captain Nova’ te bekijken. Bij veel interesse
geven we wel voorrang aan scholen die ook reserveren voor de film.

WO RK S H O P

3e en 4e leerjaar
Op school | 1 dagdeel (min. 2u, max. 3.5u)
€5,00
NL
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De beroemde bereninvasie
van Sicilië 8+

donderdag

27 april 2023
10u00 en 13u30

Film

Spaceboy

9+

Film

maandag

14 november 2022
10u00 en 13u30

Jim heeft een passie voor ruimtevaart. Die deelt hij met zijn vader, een
astrofysicus die werkt aan een belangrijk ruimteproject. Hoe meer papa worstelt
met twijfels over de missie, hoe meer Jim zich vastbijt in zijn eigen droom:
een hete luchtballon bouwen, samen met zijn nieuwe klasgenote Emma.
Het zijn geen makkelijke tijden voor Jim: hij is nieuw op school, hij rouwt om zijn
moeder en wordt voor het eerst geconfronteerd met de zwakheden van zijn vader.
Gelukkig is er de ingetogen Emma. Door hun project groeien ze dichter naar
elkaar toe. Deze Belgische film, met een heel origineel design in prachtige vormen
en kleuren, gaat dus niet enkel over wetenschap en kennis, maar vooral over
menselijke relaties.
FILM

5e en 6e leerjaar
100 min.
€3,00
Regie: Olivier Pairoux
FR gesproken, NL ondertiteld
NL

De zoon van de berenkoning is verdwenen! Vermoedelijk werd hij meegenomen
door mensen. Vastberaden om zijn zoon terug te vinden, mobiliseert de berenkoning zijn volk en trekken ze naar de sluwe mensenwereld. Daarbij moeten ze
afrekenen met een onbetrouwbare tovenaar, een sluwe mensenkoning en een
monsterlijke zeeslang. Wanneer beren en mensen dichter naar elkaar toegroeien,
vinden de beren het steeds moeilijker om nee te zeggen tegen het luxueuze
mensenleven.
Dit prachtig vertelde volksverhaal kijkt naar de mensheid door de ogen van een
beer. De kunstzinnige tekeningen van stripauteur Lorenzo Mattotti zorgen voor
een weergaloos artistiek spektakel.
A N I M AT I E

3e en 4e leerjaar
85 min.
€3,00
Regie: Lorenzo Mattotti
NL
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When Hitler stole
pink rabbit 10+
Film
dinsdag

9 mei 2023
10u00 en 13u30
Anna heeft het te druk met schoolwerk
en vrienden om te beseffen dat de wereld
op springen staat. Overal in Berlijn duiken
posters op met de afbeelding van Hitler en
de sfeer van oproer hangt in de straten.
Wanneer haar vader, een Joods journalist,
verdwijnt en de familie halsoverkop moet
vluchten uit Duitsland, beseft Anna dat het
leven nooit meer hetzelfde zal zijn. Vanaf
nu is ze een vluchteling, die nieuwe talen
leert en nieuwe vrienden maakt.
Van de Oscarwinnende regisseur Caroline
Link, naar het ontroerende levensverhaal
van de auteur Judith Kerr. Winnaar van
de prijs voor Beste Langspeelfilm op JEF
festival 2021.

FILM

5e en 6e leerjaar
120 min.
€3,00
Regie: Caroline Link
DU gesproken, NL ondertiteld
NL
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Praktische informatie
I N SC H RIJ V EN W EG M ET D E KLAS
Weg met de klas is het online
platform waarop je alle
schoolvoorstellingen van CC
Nova en de schoolactiviteiten
van de bibliotheek kan terugvinden. Het is een reservatiesysteem speciaal voor het
onderwijs.

Weg met de klas omvat alle info
die je als leerkracht nodig hebt
om te reserveren en je klas voor
te bereiden op een voorstelling,
film of workshop. Je kan er
foto’s en/of filmpjes van de
voorstelling bekijken, lesmappen
downloaden en interviews of
recensies lezen. Dit platform
helpt jou om op een snelle en
overzichtelijke manier alle info
terug te vinden die je nodig
hebt voor jouw cultuuruitstap.
Het aanbod bekijken en lesmappen downloaden kan zonder
account. Wil je reservaties
maken, dan moet je wel een
account aanmaken en dit
koppelen aan een school.
Staat jouw school nog niet in
het lijstje? Stuur dan even
een mailtje naar
schooltheater@wetteren.be.

Idealiter maakt één persoon
alle reservaties en is deze
verantwoordelijk voor het
downloaden en verspreiden
van lesmappen. Dat is zowel
voor het CC als de scholen het
gemakkelijkst. Vul je account

zeker aan met een mailadres
en telefoonnummer. Zo kunnen
wij je snel contacteren als er
onverwachts iets wijzigt.

I N SC H RIJ V I NG SPERIO D E
Alle inschrijvingen voor de
activiteiten verlopen via het
digitale scholenplatform
www.wegmetdeklas.be. Inschrijven
is mogelijk vanaf maandag 20
juni 2022 om 8u00 t.e.m. zondag
11 september 2022.
Midden september ontvang
je per mail een bevestiging
met daarin de voorstellingen
waaraan je kan deelnemen.
Gelieve de data, uren en het
aantal leerlingen nauwkeurig na
te kijken.
In de mate van het mogelijke
proberen we rekening te
houden met de voorkeursdata
en -uren. De inschrijvingen
worden verwerkt naarmate ze
binnenkomen. We begrijpen dat
het soms moeilijk is om bij de
reservatie al een exact aantal
voor het volgend schooljaar
door te geven. Probeer echter
de aantallen zo correct mogelijk
in te schatten. We werken niet
met opties.

P U B L I EK S B EPERKI NG
Bij iedere voorstelling zijn we
gebonden aan een maximum
aantal toeschouwers.
Gezelschappen staan niet toe
dat dit maximum overschreden
wordt. Hierdoor kan een
voorstelling soms volzet zijn.
Je kan je steeds op de wachtlijst
zetten. Die wordt gecontacteerd
op volgorde van reservatietijdstip
en aantal vrije plekjes. Lukt
het niet om via de wachtlijst
toegewezen te worden aan jouw
voorkeursvoorstelling, dan kijken
we samen welke voorstelling je
graag als alternatief wil bijwonen.

A N NU L ERI NG EN
A F W EZ IG H ED EN
Wanneer voor een voorstelling
onvoldoende leerlingen zijn
ingeschreven, houden we
ons het recht voor deze te
annuleren in het begin van
het seizoen. De school wordt
hiervan tijdig verwittigd. Wijzigt
het leerlingenaantal, breng ons
dan ook zo snel mogelijk op
de hoogte. Soms kunnen we
hierdoor toch nog een andere
klas van de wachtlijst halen.
Om te voorkomen dat er een
te groot verschil zit op de
inschrijvingen en de effectieve
aantallen, worden afwijkingen
van meer dan 10% op de dag
zelf doorgerekend.

Wanneer je een definitieve
bevestiging van ons ontvangen
hebt, kan je niet meer annuleren
en zullen wij het volledige
inschrijvingsbedrag aanrekenen.
Wij sluiten in september
contracten af met de theatergezelschappen waardoor we
niet zomaar kunnen annuleren.
Op deze regel gelden twee
uitzonderingen:
· Lukt het om je reservatie
te verplaatsen naar een
ander speelmoment van
dezelfde voorstelling, of kan
je aansluiten bij een andere
film of voorstelling voor
jouw leeftijdscategorie, dan
vervalt de annulatiekost.
Verplaatsingen gebeuren
steeds in overleg met de
schoolprogrammator.
· Wanneer de overheid
scholen extra murosactiviteiten verbiedt, vervallen
reserveringen zonder gevolgen.
Het AGB Wetteren investeert
veel in schoolvoorstellingen.
Onvoorziene afwezigheden zijn
daarom niet te verantwoorden.
Een voorstelling annuleren kan
enkel in geval van overmacht.
Opgelet: een sportdag, schoolreis, zwemmen, te laat komen,
met veel minder leerlingen
komen dan opgegeven, vrije
dagen … zijn geen vormen van
overmacht.

Tip: Hou bij de inschrijving zeker
rekening met andere uitstappen,
verlofdagen, sportdagen,
zwemmen, pedagogische
studiedagen, … Dubbele
boekingen in de schoolagenda
zijn géén geldige reden voor
annulering. Als je uitzonderlijk
toch dient te annuleren, kan
dit enkel in overleg met de
schoolprogrammator en dit
minstens twee maanden op
voorhand.

ED UCAT I EF A A N BO D —
L ES M A P
Een goede omkadering bij een
schoolvoorstelling kan een
wereld van verschil maken.
Een goeie voorbereiding in de
klas zorgt voor een betere beleving van de voorstelling. Daarom
proberen we bij elke voorstelling
een lesmap te voorzien. Daarin
vind je opdrachten en werkvormen waarmee de leerkracht
zowel voor als na de voorstelling
aan de slag kan gaan. Je kan
lesmappen en eventueel extra
materiaal downloaden op ons
digitale platform Weg met de
klas. De lesmap wordt ook als
bijlage toegevoegd aan de herinneringsmail die je twintig dagen
op voorhand ontvangt.

Voor de lagere scholen is er
het digitale theaterspel Voor De
Show. Het theaterspookje Theo
neemt de leerlingen op sleeptouw
en bereidt hen met prikkelende
en creatieve opdrachten voor
op de voorstelling. Je speelt het
spel in de klas, aan het digibord
of met een laptop en projector,
vóór je met je leerlingen naar
een voorstelling komt kijken.
De spelopdrachten worden
telkens aangepast aan de voorstelling waar je naartoe gaat.
Surf naar www.voordeshow.be,
selecteer CC Nova en de voorstelling waar je naar gaat kijken.
Vul ook je school en klas in.
Welke opdrachten beschikbaar
zijn, hangt af van welke opdrachten de theatermaker relevant
vindt.

FACT U RAT I E B ETA L I NG SW IJZ E
De betaling van de schoolvoorstelling verloopt via facturen.
Je kan enkel per overschrijving
betalen. De factuur wordt
gemaild naar de contactpersoon
en dient onder de gebruikelijke
voorwaarden en binnen de
termijn betaald te worden.

Tarieven

M I D D ELBA A R

B EG ELEI D ER

€3

D EN K ERA A N

Film

€3

Podiumvoorstelling

€4

· Jassen, tassen, fluohesjes en
rugzakken neem je niet mee in de
zaal. Het gebruik van de vestiaire is
verplicht omwille van
de brandveiligheid.

Film

€3

Workshop

€5

Podiumvoorstelling

€6

Film

€5

Alle

€0

· Het is verboden snoep, kauwgom,
eetwaren of drank in de zaal mee
te nemen.
· Vergeet niet jouw GSM uit te
schakelen in de theaterzaal.
Fotograferen en film- of
geluidsopnames maken, is niet
toegelaten.

Afspraken voor een bezoek aan
CC nova
W EES O P T IJ D!

We vragen dat de klasgroepen
minstens 15 minuten voor
aanvang van de voorstelling
aanwezig zijn. Zo is er voldoende
tijd om aan te melden, jassen
weg te hangen en kan de
verantwoordelijke leerkracht
bij aankomst het juiste aantal
leerlingen en begeleiders
doorgeven.

Van zodra de voorstelling
begonnen is, wordt er niemand
meer toegelaten in de zaal.
Zit je vast in het verkeer? Of
zijn er problemen met de bus?
Verwittig dan zo snel mogelijk het
cultuurcentrum. Indien mogelijk
laten we de voorstelling iets later
starten. De wachttijd houden we
echter uiterst beperkt. We willen
immers de timing van de andere
groepen niet in de war brengen.
Is jouw groep te laat voor de

voorstelling? Dan zal de school
toch de gereserveerde plaatsen
moeten betalen.

ZO HOO RT H ET
IN DE ZA AL
Wanneer alle klassen aanwezig zijn, zal het personeel
van CC Nova de leerlingen
naar hun plaats begeleiden.
De medewerkers geven
teken wanneer de zaaldeuren open mogen. Als
begeleidende leerkracht ben
je verantwoordelijk voor het
toezicht op de leerlingen.
We rekenen erop dat de
leerkrachten het rustige verloop
van de voorstelling mee
helpen verzekeren. Daarom
dringen we er ook op aan dat
de leerkrachten tijdens de
voorstelling plaatsnemen
tussen de leerlingen. Ook bij

het begeleiden in de zaal helpen
de leerkrachten actief mee om
iedereen een plaats te geven.
Kinderen beleven voorstellingen
vaak net iets anders dan
volwassenen. Het is zelden
muisstil in de zaal. Dat is op
zich ook niet zo erg. Vaak is
voortdurend ge-“ssst” storender
dan stil gefluister. Merk je dat
leerlingen opgewonden reageren
op de voorstelling, meezingen,
klappen of over de voorstelling
praten? Dan hoef je als
leerkracht niet tussen te komen.
Let op, dit wil niet zeggen dat je
als leerkracht niets meer hoeft
te doen. Merk je dat gefluister
niet meer over de voorstelling
gaat, leerlingen rechtstaan in hun
stoel of op erg rustige momenten
luidruchtig klappen, dan mag je
er uiteraard wel iets van zeggen.

Bij vragen in verband met het programma, de praktische organisatie of de omkadering kan je steeds contact opnemen met:

EEF S EG ERS
Programmatie scholen en familievoorstellingen
schooltheater@wetteren.be

09 365 20 22

A D RES
CC Nova
Molenstraat 2b
9230 Wetteren
www.ccnovawetteren.be
cc.nova@wetteren.be
09 365 20 20

EX T RA FAC I L I T EI T EN
In de theaterzaal zijn een paar
plaatsen voor mensen in een rolstoel.
Deel dit mee bij de reservatie zodat
we de plaats kunnen vrijhouden.
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L AG ER

Podiumvoorstelling

Jordi, 7

KL EU T ER

Vragen, suggesties,
opmerkingen

De theaterzaal is vanaf de vierde
rij uitgerust met een ringleiding.
Bezoekers met een hoorapparaat
hebben via de T-stand automatisch
ontvangst.
In deze brochure vind je bij elke
voorstelling een taalicoon. Het
icoon duidt het taalniveau aan en
helpt leerlingen die minder goed
Nederlands spreken de juiste
voorstelling kiezen.
Je spreekt of begrijpt
·
nog niet zo veel Nederlands.
Je begrijpt al een beetje
·
Nederlands, maar je spreekt
het nog niet zo goed.
Je begrijpt vrij veel
·
Nederlands en kan ook iets
vertellen.
Je begrijpt veel
·
Nederlands en spreekt het goed.
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WETTEREN

