PROGRAMMABROCHURE
SCHOOLVOORSTELLINGEN
SEIZOEN 2022-2023

Ministerie van Fantasiebevordering

6e lj lager

5e lj lager

4e lj lager

3e lj lager

2e lj lager

1e lj lager

3e kleuterklas

2e kleuterklas

1e kleuterklas

instapklas

instapklas • 1ste • 2de • 3de kleuterklas

speelt

DE BAL

Ministerie van Fantasiebevordering | DE BAL
ma 3 | 10 | 2022 + di 4 | 10 | 2022 PAG 3
Kip met Kop | GRASLAND
ma 6 | 3 | 2023.di7 | 3 | 2023 PAG 15
4Hoog | ROMMELPAARD
di 21 | 3 | 2023 + wo 22 | 3 | 2023 + do23 | 3 | 2023 PAG 16
Cie Selderie | HIPPOLIET
ma 5 | 12 | 2022 + di 6 | 12 | 2022 PAG 10
4Hoog | AKKE AKKE TUUT
ma 7 | 11 | 2022 + di 8 | 11 | 2022 PAG 7
TSUNAMI TSUNAMI | MEVROUW JA & MENEER NEE
ma 17 | 10 | 2022 + di 18 | 10 | 2022 PAG 5
Sprookjes enzo | KAT MET LAARZEN
ma 30 | 1 | 2023 PAG 12
Marco Solo | OP ZOEK NAAR DE KLEINE PRINS
ma 21 | 11 | 2022 + di 22 | 11 | 2022 PAG 9
Hanafubuki | EILAND
ma 23 | 1 | 2023 + di 24 | 1 | 2023 PAG 11

Aan de andere kant van de muur
wonen de buurman en de buurvrouw
die niet van hondjes en katten houden.
Plots vliegt de bal van Binkie over de
muur......en nu?! Hoe komt die bal nu
weer terug?
De Bal is een figurentheatervoorstelling over vriendschap, voor elkaar
zorgen en elkaar helpen, zelfs als je dat
eigenlijk niet durft.
Bert Plagman manipuleert de poppen
en is wereldberoemd in Vlaanderen en
Nederland als Tommie uit Sesamstraat.

POPPENVOORSTELLNG OVER VRIENDSCHAP
datum:

uren:

maandag 3 oktober 2022

9u30

11u

14u

dinsdag 4 oktober 2022

9u30

11u

14u

Regie en poppenspel: Bert Plagman (Sesamstraat)
Cello: Caro Chapelle
Composities /gitaarspel: Sfen van Staeyen
Poppenspel en zang: Bianca van der Heijden

Brutaal Jong | #RDKPJE
ma 13 | 2 | 2023 + di 14 | 2 | 2023 PAG 14
Kleinood | WAT JE MOET DOEN ALS JE OVER EEN
NĲLPAARD STRUIKELT
ma 10 | 10 | 2022 + di 11 | 10 | 2022 PAG 4

ministerievanfantasiebevordering.be

Griet De Sutter | ELLA EN DE MIEREN
ma 14 | 11 | 2022 + di 15 | 11 | 2022 PAG 8
La Tête à l’Envers | STA OP!
ma 6 | 2 | 2023 + di 7 | 2 | 2023 + wo 8 | 2 | 2023 PAG 13
Tina Maerevoet | TEGENWOORDIG HEET IEDEREEN SORRY
ma 24 | 10 | 2022 + di 25 | 10 | 2022 PAG 6

3

3de • 4de • 5de leerjaar

3de kleuterklas • 1ste • 2de leerjaar

KLEINOOD
speelt

WAT JE MOET DOEN ALS JE OVER
EEN NIJLPAARD STRUIKELT
© 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?
Op deze vragen biedt Edward van de
Vendel een antwoord in zijn dichtbundel Wat je moet doen als je over
een nijlpaard struikelt. Deze speelse
poëzie vormt het vertrekpunt voor
theatermakers Anke Verschueren
en Jelle Marteel voor een intieme
theatervoorstelling. Anke en Jelle
nemen het publiek mee naar een
doodgewone boekenwand. Die biedt
hen fantasierijke oplossingen aan in
tekst en beeld.
Onder de naam Kleinood legt Jelle
Marteel zich toe op kleine, intieme
voorstellingen voor een jong publiek.
Anke Verschueren zit in het laatste
jaar Woordkunst. Ze schrijft, maakt,
speelt, leest, presenteert, monteert
en zingt.

INTIEME THEATERVOORSTELLING
OVER AVONTUURLIJKE VRAGEN
datum:

uren:

maandag 10 oktober 2022

10u

14u

dinsdag 11 oktober 2022

10u

14u

Van en met: Anke Verschueren en Jelle Marteel
Tekst: Bert Vannieuwenhuyse en Katrien De Muynck
Coaching: Johan Petit, Philippe Annaert
Decor: Studio Kuurjeus

TSUNAMI TSUNAMI
speelt

MEVROUW JA

Mevrouw Ja houdt van slingers en bloemen, van taart en avontuur. Ze vindt altijd wel een streepje blauw in de lucht.
Meneer Nee maakt zich zorgen over
dat ene wolkje. Mevrouw Ja omarmt
het leven. Meneer Nee omarmt liever
Mevrouw Ja. Op een ochtend heeft Mevrouw Ja geen zin om uit bed te komen.
Het is donker in haar hoofd. Meneer
Nee wil alles doen om haar weer vrolijk
te maken. Zal het hem lukken?
Mevrouw Ja & Meneer Nee is een
grappige en ontroerende muziektheatervoorstelling vol levenslust en liedjes,
gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Pieter van Oudheusden en
Inge Bogaerts.
Fleur Hendriks en Joep Conjaerts zijn
TSUNAMI TSUNAMI. Ooit klasgenoten
op kleinkunstacademie Studio Herman
Teirlinck en al jarenlang op de planken
bij onder andere Radio Oorwoud, Red
en Lily, Allez, Chantez! en Luxemburg
vzw.

MUZIEKTHEATERVOORSTELLING OVER EMOTIES
datum:

uren:

maandag 17 oktober 2022

10u

14u

dinsdag 18 oktober 2022

10u

14u

Originele tekst:
Pieter van Oudheusden
Tekst,muziek en spel:
Joep Coenjaerts, Fleur Hendriks

www.koortzz.be

www.theaterkleinood.be
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MENEER NEE

5

2de • 3de kleuterklas • 1ste leerjaar

4de • 5de • 6de leerjaar

Tina Maerevoet

4Hoog

speelt

TEGENWOORDIG HEET IEDEREEN SORRY
Bianca is onhandelbaar. Dat zegt haar
vader. Hij is met ‘zijn Cruz’ naar een
woongroep verhuisd en heeft zijn dochter liever niet elk weekend op bezoek.

Bianca is merkwaardig, zegt Billy King,
Bianca’s favoriete actrice. Op een warme middag in augustus zit ze zomaar in
de woonkamer een kop thee te drinken.

Tina Maerevoet is bekend als Paulien
uit Thuis en maakt daarnaast theateren muziekvoorstellingen. Naar het
gelijknamige boek van Bart Moeyaert.

AKKE AKKE TUUT

De opa van Lander heeft nog nooit de
zee gezien
Nog nooit?
Nog nooit.
Ook niet in zijn dromen?
In zijn dromen wel.
Elke nacht.
Elke nacht met zijn voeten in het water.
Met zijn handen in het zand.
Met zijn ogen in de zon.
De opa van Lander heeft nog nooit de
zee gezien.

Bianca is een meisje met een gebruiksaanwijzing, vindt haar moeder, die al
genoeg te stellen heeft met zorgenkind
Alan, Bianca’s broertje.

Bianca zelf zou het liefst bij niemand
horen. Vandaag, met Billy King in de
buurt, geeft ze een nieuwe betekenis
aan het woord onhandelbaar.

speelt

TEKSTVOORSTELLING OVER ANDERS ZIJN
datum:

uren:

maandag 24 oktober 2022

10u

14u

dinsdag 25 oktober 2022

10u

14u

Tekst en spel: Leen Diependaele, Tina Maerevoet
Coaching: Frank Dierens

Zo’n slordige 30 jaar geleden begonnen
twee jonge honden een cabaretduo
met de naam Kommil Foo. Akke Akke
Tuut was één van hun eerste voorstellingen. Anno 2022 regisseren Mich en
Raf Walschaerts, samen met Stef De
Paepe, een splinternieuwe versie van
deze theaterklassieker.
Akke Akke Tuut, meer dan ooit onweerstaanbaar muzikaal cabaret voor
kleuters!

MUZIKALE CABARETVOORSTELLING VOOR KLEUTERS
datum:

uren:

maandag 7 november 2022

10u

14u

dinsdag 8 novenber 2022

10u

14u

Regie en scenografie:
Raf Walschaerts, Mich Walschaerts
& Stef De Paepe
Spel:
Lander Severins en Thomas Van Caeneghem
Muziek:
Thomas Van Caeneghem
Kostuums: Dorine Demuynck

www.4hoog.be
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2de • 3de • 4de leerjaar

3de • 4de • 5de • 6de leerjaar

Griet De Sutter

speelt

speelt

OP ZOEK NAAR
DE KLEINE PRINS

ELLA EN DE MIEREN
De prins is op zoek naar iets en reist
door het heelal om het te vinden.

Zoetie mist haar mama. Op de eerste
schooldag of als er een monster onder
haar bed zit. Ook als ze een goed rapport heeft. Maar vooral als ze wil weten
of haar mama haar nog wel graag ziet.

Op zijn reis ontmoet hij een koning, een
ijdele DJ en een onmatige dronkenlap
(die overigens wel erg handig is met zijn
flessen). Tot hij uiteindelijk op de aarde
landt en daar zijn ogen uitkijkt. En een
vos temt. En dan ontdekt hij, dat wat hij
al die tijd zocht, gewoon bij hem was.

“Als ik mijn mama mis, leg ik een plaatje op met de muziek van Ella Fitzgerald.
Dat vond mijn mama zo mooi. Dan is
mijn mama er weer. Dan voel ik haar
grote vleugels rond mij. Dan hoor ik
haar weer vertellen. Het verhaal over
Ella en de mieren.”
Aan het woord is een meisje dat, net
zoals Ella Fitzgerald, haar mama verliest op jonge leeftijd.
Om zichzelf te troosten legt ze haar
moeders lievelingsplaatjes: swingnummers en melancholische ballades
van Ella Fitzgerald. Zo wekt ze haar
dansende mama én Ella Fitzgerald tot
leven. De levens en gevoelens van het
meisje en Ella vermengen. Elk hebben
ze hun eigen verdriet en elk vinden ze
veerkracht.

Circustheater
Marco Solo

EEN JAZZY SPROOKJE OVER VERLIES EN VEERKRACHT
datum:

uren:

maandag 14 november 2022

10u

14u

dinsdag 15 november 2022

10u

14u

Tekst, spel, dans: Griet Desutter
Drums, gitaar, contrabas, zang: Brent Beukelaer
Tekst, regie: Walter Janssens
Licht, scenografie: Kris Van Oudenhove

Jongleur Marco Bonisimo verwerkt
zijn vele circusskills in een bijzonder
verhaal, geïnspireerd op het wereldbekende boek De Kleine Prins van Antoine
de Saint-Exupéry.
De ballen worden de sterren en een
kruiwagen een vliegtuig. Virtuoos
jongleert Marco spannende beelden en
sterke teksten. Fantasierijk maar niet
kinderachtig.

CIRCUSTHEATER OVER DE WAARDE VAN VRIENDSCHAP
datum:
10u

14u

dinsdag 22 november 2022

10u

14u

Spel: Marco Bonisimo
Eindregie en tekstbewerking: Carlo Scheldwacht
Muziekcompositie: Michiel Rasker
www.xlp.be

www.garifuna.be

88

uren:

maandag 21 november 2022

9

2de • 3de • 4de leerjaar

1ste - 2de - 3de kleuterklas

Cie Selderie
speelt

HIPPOLIET

Komt dat zien! Komt dat zien!
De beroemde uitvinder Hippoliet heeft
weer iets nieuws uitgevonden! Vriendinnen Leen en Lies zijn druk in de weer
voor het spektakel van het jaar! Maar...
wat doet dat groot, houten blok daar?
En waar blijft Hippoliet?
Wanneer Leen, de nieuwsgierige
durver, haar paniekerige vriendin Lies
overtuigt om te kijken of er niks achter,
naast of in dat houten blok zit, ontdekken ze een symfonie aan klanken. Voor
ze het goed en wel beseffen, worden ze
zelf een beetje Hippoliet.
Hippoliet is een muzikale voorstelling
over samen op ontdekking gaan, durven falen en blijven geloven in jezelf.
Want iedereen is Hippoliet als je het
bijzondere in het gewone ziet.
Multi-instrumentalisten en theatermakers Lies Vandeburie en Anneleen Sels
maken muzikale voorstellingen voor
kleine avonturiers.

Hanafubuki

MUZIKALE KLEUTERVOORSTELLING MET LIVE MUZIEK
datum:

uren:

maandag 5 december 2022

9u30

11u

14u

dinsdag 6 december 2022

9u30

11u

14u

Van en met: Lies Vandeburie en Anneleen Sels
Spelcoaching: Geert Vermeulen (De Nieuwe Snaar)
Scenografie: Lies Vandeburie i.s.m. Stef Depover
Sounddesign: Tijs Bonner
Productie: Cie Selderie, in coproductie met WALPURGIS | de FENIKS, i.s.m. Bibliotheek Permeke en de
Theatergarage, met steun van de Stad Antwerpen

speelt

Op het eiland ligt een verborgen feit.
Hier verdwijnen de dingen en wat verdwijnt, laat geen herinnering achter.
De seizoenen verdwenen eerst. Nu zijn
alle bomen verward. Sommige laten hun
bladeren vallen, andere krijgen knopjes of
staan in volle bloei.
De dingen die verdwenen, laten gaten na
op het eiland die je niet ziet maar voelt.
Sinds de rustplaats van de maan verdween,
komen de zon en de maan samen op.
Nu de vissers de vissen vergeten zijn, hebben ze zeeën van tijd.
Toen de seconden verdwenen, gingen
minuten sneller.
Vanuit een strandstoel kijken een vrouw en
een steen naar de golven. Een paar dagen
geleden verdwenen ook de woorden. Nu is
het stil op het eiland.
Ze denken na.
De schemering komt eraan.
Iedereen kijkt uit naar de nacht.
‘s Nachts kan alles.
’s Nachts komen de dingen die verdwenen
voor even terug.

OBJECT- EN FIGURENTHEATERVOORSTELLING OVER
INVLOED VAN BUITENAF
datum:
maandag 23 januari 2023

uren:
10u

14u

Van en met:
Hanne Holvoet, Samuel Baidoo, Sari Veroustraete

Eiland is een intieme object- en figurentheatervoorstelling met een surreëel
beeldenspel. Het collectief gaat met
een jong publiek associëren over rust en
eenzaamheid en de invloed van mensen op
hun omgeving.

www.hanafubuki.be

www.cieselderie.be
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EILAND
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1ste • 2de • 3de leerjaar

3de • 4de • 5de • 6de leerjaar

Sprookjes enzo
speelt

La Tête à l’Envers

KAT MET LAARZEN
© Rudy Schuerewegen

Hé jij .., ja jij .., ik heb het tegen jou! Zou
jij een kat vertrouwen die laarzen aan
heeft en die kan praten? Wij niet, of
wacht… misschien toch wel?
Deze kat is wel een ongelofelijk beest:
hij kan toveren! Ik heb horen zeggen
dat hij een bedelaar in een prins veranderde en een reus in een muisje…

Kat met laarzen is een poëtische theatervoorstelling vol verbeelding.

STA OP gfd
© Quentin Van der Vennet

Sinds de dood van haar broertje Elliot
komt Julie’s moeder haar bed niet meer
uit. Bovendien mag er niet over Elliot
gepraat worden en luid spelen mag al
helemaal niet.
Samen met haar zusje Emma gaat Julie
elke dag naar het kerkhof: om Elliot
een bezoekje te brengen en om er te
spelen en te lachen.

En dan heeft hij er ook voor gezorgd dat
zijn baas een kasteel kreeg en met de
dochter van de koning kon trouwen!
Die kat dus… die met laarzen!
We verwachten je tussen het stuivende
meel van onze windmolen en vertellen
je een verhaal dat je misschien al
gehoord hebt, maar dat je nog nooit
gezien hebt zoals wij het jou laten zien.
Miaaauw!

speelt

EEN ONDEUGEND VERHAAL OP KOUSENVOETEN
datum:
maandag 30 januari 2023

uren:
10u

14u

Concept & scenografie: Marcello Chiarenza
Spel: Jo Jochems
Regie & licht: Pietro Chiarenza
Grafisch ontwerp en kostuums: Lieve Wouters
Coproductie: Perpodium
Met de steun van de Taxshelter van de Belgische Federale
Overheid

Op het kerkhof ontmoeten de meisjes
Kaat Tikkelmans ofte ‘Kaat de Getikte’.
Maar zij wil geen pottenkijkers. Het
kerkhof is haar domein! Tot grote verbazing van de meisjes kan Kaat met de
doden praten. En ze luisteren zelfs!
Sta op! is een beeldende voorstelling
met veel humor over afscheid nemen.

ENERGIEKE VOORSTELLING OVER AFSCHEID NEMEN
datum:
10u

14u

dinsdag 7 februari 2023

10u

14u

woensdag 8 februari 2023

10u

-

Concept en spel:
Stéphanie Mangez, Melissa Leon Martin en
Anne-Claire Van Oudenhove
Tekst: Stéphanie Mangez
Regie: Frank De Block
Scenografie: Cécile Balate

www.sprookjes.be
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uren:

maandag 6 februari 2023

latetealenvers.be
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Instapklas • 1ste • 2de • 3de kleuterklas

Brutaal Jong
speelt

RDKPJE

#RDKPJE is een theatervoorstelling
met nieuwe, zelfgeschreven muzieknummers, geïnspireerd op het bekende
sprookje Roodkapje.

speelt

GRASLAND

We kijken in de koffer van de schildpad,
kietelen de slak tot ze giert van het
lachen en schuiven samen van de lange
nek van de giraf. Onder begeleiding van
mevrouw olifant en het plaatselijke
eekhoorntjesorkest toeteren we een
lied voor kleine egel en dansen we
samen met het hele lieve heersbeestje
de stippen van ons lijf!

Als Roodkapje koekjes gaat brengen
naar oma en mama voor de 1000ste
keer zegt: “Op het pad blijven, hé
Roodkapje!”, heeft ze daar echt geen
zin meer in. Ze is nieuwsgierig naar iets
anders. Ze wil een rol spelen in een
ander sprookje, waar ze niet enkel het
lieve, mooie, koekjesbrengende meisje
is, maar slim en moedig kan zijn zoals
de jager, of sterk en gevaarlijk zoals de
wolf.
In ieder van ons zit een Roodkapje, een
Wolf en een Jager. We kunnen allemaal
mooi en lief zijn, maar ook slim en
moedig en zelfs sterk en gevaarlijk.
Ontdek hoe Roodkapje, de Wolf en de
Jager zichzelf heruitvinden op hun
tocht naar andere sprookjes.

Jeugdtheater Kip met Kop

MUZIKALE THEATERVOORSTELLING
datum:

uren:

maandag 13 februari 2023

10u

14u

dinsdag 14 februari 2023

10u

14u

Spel, tekst en muziek:
Lieve Cornelis, Steve De Schepper, Walter Janssens
Regie en concept: Walter Janssens
Vormgeving: Kris Van Oudenhove, Jan Mergaert

Tussen vrolijk fladderende vlinders en
kleurrijke bloemen maken we kennis
met een schuchtere schildpad, een
slijmerig slakje, een olijke olifant en
een heel lief lieveheersbeestje.
Grasland is een project van acteur Wim
Van de Velde en grafisch kunstenaar
Pieter De Decker. Wim neemt de
kleuters mee naar een wereld vol lieve
krioelende beestjes met sprookjesachtige illustraties en bewegende
animatiebeelden.

SPROOKJESACHTIG THEATER VOOR, TUSSEN EN
SAMEN MET KLEUTERS
datum:

uren:

maandag 6 maart 2023

10u

14u

dinsdag 7 maart 2023

10u

14u

Spel: Wim Van de Velde
Decor/poppen/rekwisieten: Lutgart Bonnaerens
Animaties/illustraties: Pieter De Decker

14
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Instapklas • 1ste • 2de • 3de kleuterklas

4Hoog
speelt

ROMMELPAARD

Rommelpaard is een verzamelaar.
Hij verzamelt kiezels, kevers, bloemen,
brievenbussen, bomen, mensen, …
In een ontzettend grote schuur sorteert hij
alles wat hij vindt.
Rommelpaard begrijpt de wereld niet goed.
Hij vindt alles overrompelend en chaotisch.
Hij heeft de dingen liever op een rijtje, da’s
beter te begrijpen.
Dus Rommelpaard vergaart, ontleedt en
sorteert.
Het nat van de wereld gaat in bokalen, van
zout naar zoet.
De dieren plaatst hij van zacht naar hard.
De mensen stapelt hij van groot naar klein.
Maar hij raakt in de knoop wanneer hij ook
zichzelf probeert op te ruimen.
Hoe krijgt hij weer vat op de dingen?
Hoe blijft hij boven water in die veelheid?
Kan hij de schoonheid ontdekken van de
chaos?
Een poëtische voorstelling over orde in de
wanorde en over het proberen begrijpen
van de complexe, steeds groter wordende
wereld.

EEN POËTISCHE VOORSTELLING OVER
ORDE IN DE WANORDE
datum:

uren:

dinsdag 21 maart 2023

10u

woensdag 22 maart 2023

10u

donderdag 23 maart 2023

10u

SPELREGELS EN RESERVEREN
Schoolvoorstellingen bestel je als volgt:
- Ga naar www.theatergarage.be/schoolvoorstellingen en klik op de voorstelling(en) naar
keuze om te bestellen. Er wordt gevraagd naar je schoolaccount. Deze staat in de e-mail
die je ontvangen hebt (gebruikersnaam/wachtwoord). Ze is uniek voor jullie school, en
wordt elk schooljaar vernieuwd.
- Ticketprijs bedraagt €6 per kind en begeleiders voor het kleuter & lager.
- Je krijgt een bevestiging van je reservering. Begin oktober ontvang je een overzicht van
al je bestellingen. 14 dagen vooraf krijg je een herinnering met de nodige info omtrent je
gereserveerde voorstellingen.
- Je ontvangt een factuur per voorstelling.
- Gelieve op de dag van de voorstelling 20 minuten op voorhand aanwezig te zijn.
- De Theatergarage is al wandelend te bereiken, maar ligt ook op 2 minuten stappen van de
halte ‘Apollo’ op tramlijnen 4 en 9 en buslijn 20.
- De Lijn-tickets zijn onder bepaalde omstandigheden gratis.

Els van Gelder,
bestellingen
0485 46 52 20
(bij voorkeur woensdag contacteren)
Cien Schelkens,
vragen omtrent inhoud
van de voorstellingen
cien.s@theatergarage.be

Tekst en Regie: Anna Carlier
Coach: Raf Walschaerts
Coproductie: Pudding Asbl
Productieleider: Maaike Scheltjens

www.4hoog.be

tickets bestellen via:
www.theatergarage.be/schoolvoorstellingen
algemeen:
www.theatergarage.be
info@theatergarage.be
03 291 92 20
adres:
Bouwhandelstraat 72, 2140 Borgerhout

Koen Bellens,
productie
0475 72 27 91
koen.b@theatergarage.be
Koen Huybreghts,
coördinator
0495 50 57 67
info@theatergarage.be

1616

17

vu: Koen Huybreghts, Bouwhandelstraat 72, 2140 Borgerhout

