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Kleuter

22.10.2020
10.12.2020
07.01.2021
09 & 10.02.2021
22.04.2021
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09.10.2020
29.10.2020
20.11.2020
19.01.2021
28 & 29.01.2021
11.02.2021
23.03.2021

2-ater Producties
4Hoog
Anna's Steen
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Salibonani

Dikkie Dik en Ik		
Instap-, 1ste en 2de
Stip		
1ste, 2de en 3de
Streep		
1ste, 2de en 3de
Sneeuw!		
Instap- en 1ste
Mijnheer Blauwhemel		
1ste, 2de en 3de

Tal en Thee
Brandung
BRONKS
Collectief Verlof
Studio Orka
Ultima Thule
Theater Tieret

De Roofkes		
1ste graad
Boomjong		
1ste en 2de graad
Rita		
3de graad
Moenieworrienie		
1ste graad
Zoutloos		
2de en 3de graad
Knetter		
3de graad
Sonderlich en zonen		
2de graad

Secundair
16.10.2020
12.11.2020
04.02.2021
09.03.2021
29.04.2021

Film
Theater Malpertuis
De Mannschaft
Vervloet & De Studio
BRONKS

Cleo		
De Kleine Prins		
LIV		
Terminator Too!		
Clash		

3de graad
1ste en 2de graad
2de en 3de graad
1ste en 2de graad
3de graad

DIKKIE DIK EN IK

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.
Vanaf het moment dat je het theater binnenkomt,
bevind je je in de wereld van een kat. Doe je mee?
In de voorstelling beweegt Dikkie Dik zich middels
interactieve projecties en videobeelden door de
ruimte. Twee acteurs brengen met fysiek spel, veel
slapstick en humor samen de wereld van Dikkie Dik
tot leven. Ze spelen een spel met verdwijnen en

verschijnen, met fantasie
en werkelijkheid. Maar
is hun fantasie niet te
groot? Zie jij wat ik zie?
Naast de voorstelling is
ook de foyer omgetoverd
tot een kattenwereld.
Alles wordt gezien vanuit
kattenperspectief.

Met originele Dikkie Dik-illustraties van
Jet Boeke.
Regie en conceptontwikkeling: Olaf van
de Ven » Spel: Desiree van Haaren en
Achref Adhadhi » Dramaturgie: Frederieke
Vermeulen » Video en lichtontwerp: Arjen
Klerkx » Decor: Eric Loze » Muziek: Daan
van West » Techniek: TSR Almere » oeke
en Kajsa Blomberg » Mogelijk gemaakt
door: Gottmer » Uitgeversgroep, Smølke
kattenvoer en Cultuur en Ondernemen

do 22 oktober 2020 » 10.30 uur (optie) » 13.30 uur » Max. 300 lln. » Prijs per ll. € 4,50 » Duur: 45 min.
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© Willem Schalekamp

2-ater Producties

4Hoog
STIP

Plots is ze daar, het meisje
Plots is hij daar, een stippel,
een spikkel, een STIP!
STIP geeft, het meisje krijgt.
Maar het meisje wil meer en meer
Dus STIP geeft en geeft,
tot...STIP stopt met geven.
Oei? Wat nu?
STIP gaat over niet altijd krijgen wat je
wil, over meer krijgen dan je wenst.
Een non verbale, muzikale, poëtische
voorstelling over vriendschap, groeien,
geven en nemen.
Naar het stuk van Philippe
Verkinderen, Michel Verkinderen &
Stefan Gaelens

Spel: Loes Carrette, Stan Vangheluwe
en Laurens Van Bouwelen » Regie:
Frans Van der Aa » Compositie:
Stefan Gaelens » Scenografie: Michel
Verkinderen » Kostuums: Dorine
Demuynck » Uitwerking decor: Kris
Van Oudenhove » Licht: Koen Bellens
» Techniek: Tijl De Ruysscher of Margo
Germonprez

© Jeroen Vanneste

1, 2 EN 3
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do 10 december 2020 » 10.30 uur » 13.30 uur (optie) » Max. 150 lln. » Prijs per ll. € 4,50 » Duur: 50 min.

STREEP!

Een (bijna) woordloze voorstelling.
Twee beste vrienden wonen al jaren samen.
Ze delen alles, ook hun geluk.
Maar dan is er iets wat er eerst niet was…
Dwars door hun huis loopt een streep! Is
daar iemand? Het leven ziet er plots heel
anders uit nu de streep er is. Er is nu een
HIER en een DAAR, een GOEDE en een
NOG BETERE kant, een VAN MIJ en een
VAN JOU, …
STREEP! gaat over absurde en herkenbare
situaties die zich afspelen in en rond
een zelfgebouwd huis. Een fysieke en
verrassende voorstelling zonder woorden
en veel muziek en waar vreemde figuren
bellen aan de deur.

Van en met Bart Embrechts, Alain Rinckhout en Gwen van Erp » Scenografie: Saskia
Louwaard » Kleding: Miep Embrechts » Muziek: Jef Callebout » Productieleiding: An
Lombaerts » Techniek en lichtontwerp: Lorelinde Hoet » Ism Rataplan en met steun
van de Provincie Antwerpen

do 7 januari 2021 » 10.30 uur (optie) » 13.30 uur » Max. 130 lln. » Prijs per ll. € 4,50 » Duur: 45 min.

5
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© Angelo Parinello

Anna's Steen

Sprookjes enzo
SNEEUW!

Een witte wintervoorstelling voor de allerkleinsten.
Sneeuw! is een fabelachtige, interactieve peutervoorstelling. Met weinig woorden en sterke beelden
vol muziek en kleuren ademt de voorstelling de
sfeer van het verre Noorden, stil en sprookjesachtig.
Zet gauw je muts op, trek je sjaal en wanten aan en
kom er lekker bij, dan gaan we samen op avontuur!
Spel: Peter Dewel & Ilke Teerlinck » Concept &
scenografie: Marcello & Pietro Chiarenza » Regie & licht:
Pietro Chiarenza » Muziek: Carlo Cialdo Capelli » Grafisch
ontwerp & kostuums: Margot de Group » Met steun van
de Vlaamse gemeenschap en Stad Antwerpen
www.sprookjes.be

dI 9 » 10.30 uur (optie) » 13.30 uur & wo 10 februari 2021 » 10.30 uur » Max. 60 lln. » Prijs per ll. € 4,50 » Duur: 45 min.

© Rudi Schuerewegen

I N S TA P E N 1

6

Salibonani

7
1, 2 EN 3

MIJNHEER BLAUWHEMEL

Mijnheer Blauwhemel kan de kleuren
van de hemel veranderen.
Soms maakt hij de hemel rood. Of
groen! Stel je voor!
Nu wil hij de hemel blauw kleuren maar
dat kan niet, want het blauw is weg!
Samen met Oehoe de uil gaat hij op
zoek naar het blauw om de hemel te
kleuren… Hemelsblauw!
Welkom in de wondere wereld van
Mijnheer Blauwhemel.
Een wereld vol kleur, muziek en kleine
toverkunsten.
Bij het naspel ‘De muzikale speeltuin’:
na de voorstelling kunnen de kleintjes
kennis maken met de verzameling
gekke muziekinstrumenten van
Salibonani.

Regie: Isabel Leybaert » Spel: Lukas Van Echelpoel

do 22 april 2021 » 10.30 uur (optie) » 13.30 uur » Max. 100 lln. » Prijs per ll. € 4,50 » Duur: 35 min. (+20 min.)

Tal en Thee

© Jeroen Ceulebroeck

1STE GRAAD
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DE ROOFKES

Dat het overal gevaarlijk is
dat er scherpe dingen rondslingeren
dat weet iedereen, zeker de bange moeders
die houden hun kinders binnen of ingepakt
Maar de broers weten wel beter
die weten dat alles wat openligt
wel weer aan elkaar groeit
soms nog beter dan ervoor
en dat je van elk korstje een beetje groeit
en misschien zijn al die beetjes bij elkaar wel genoeg.
De Roofkes is een zinderend broeierig verhaal over twee
broertjes, een grote schervenhoop en bange moeders.
De weerbarstige broers zijn hongerig naar grote verhalen,
maar wat betekent het om op te groeien in een wereld die
beheerst wordt door de stemmen van bange moeders? En
hoe gevaarlijk is de wereld eigenlijk? De Roofkes is een ode
aan het veerkrachtige, vrije en spelende kind dat recht heeft
op een eigen universum: woest en groots.

“Een woest muzikaal sprookje
voor al wie (g)een broer heeft.”

Tal en Thee legde een eigenzinnig parcours af en ontwikkelde
de afgelopen seizoenen een geheel eigen unieke beeldende
theatertaal. Met De Roofkes schakelt het gezelschap, dankzij
een goedgekeurde projectsubsidie, een versnelling hoger en
brengt het een zeer verscheiden ploeg van makers samen. De
Roofkes wordt een uitgekiend georkestreerd universum; het
publiek neemt plaats in een ingenieuze installatie en wordt
zo volledig omgeven door video, animatiefilm, (poppen)spel,
licht, muziek en geluid. Visuele vervoering voor jong en oud.
* roof (de; v(m); meervoud: roven) korst van een wond

vr 9 oktober 2020 » 10.30 uur (optie) » 13.30 uur » Max. 110 lln. » Prijs per ll. € 4,50 » Duur: 55 min.
!! Deze voorstelling werd vanuit het vorige seizoen verplaatst vanwege de coronacrisis.
Scholen die ingeschreven hadden en opnieuw wensen te komen, dienen ook opnieuw in te schrijven.

Brandung

9

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.
Mensen die massaal en wereldwijd de
straat opgaan, de media die er maar
niet over kunnen zwijgen: het klimaat
is vandaag meer dan ooit aanwezig in
het publieke debat. Dat trok Brandung
over de streep om Boomjong na een
winterslaap van twee seizoenen terug
de wereld in te sturen. Een wereld
die meer dan ooit nood heeft aan een
intieme, poëtische voorstelling over
de verhouding tussen mens en natuur.

© Jeroen Ceulebrouck

Dit is het bos
In het bos
gelden andere regels
Die zijn een mysterie
Ooit
was er een tijd
dat de mens die regels begreep
Nu is dat
een verleden tijd

1STE EN 2DE GRAAD

BOOMJONG

Tekst: Jelle Marteel » Spel: Philippe Annaert
en Jelle Marteel » Uitvoering maquette:
Katleen Vinck » Coaching: Peter Seynaeve
» Met steun van Vrijstaat O., de Stad
Oostende en de Provincie West-Vlaanderen

do 29 oktober 2020 » 10.30 uur (optie) » 13.30 uur » Max. 50 lln. » Prijs per ll. € 4,50 » Duur: 50 min.
www.brandung.be

BRONKS

RITA

Rita is een alleenstaande vrouw op leeftijd met een groot
gevoel voor drama. Met haar liefde voor opera probeert ze de
dagelijkse sleur en de ouderdom angstvallig te ontvluchten.
Ze verdwaalt in een waanzinnig labyrint waar fictie en realiteit
niet meer van elkaar te onderscheiden zijn.
Rita zoekt de dunne grens op tussen dans, spel en performance.
creatie & spel: Randi De Vlieghe, Jef Van gestel » geluids- &
decorontwerp: Wannes Deneer » uitvoering decor: Simon Callens,
Danny Vandeput & Tim Vanhentenryck » lichtontwerp: Thomas
Clause » techniek: Jo Thielemans, Marlies Jacques & Bram Waelkens
» coaching: Veerle Kerckhoven & Natascha Pire » kostuum: Maartje
Van Bourgognie De Naeyer » co-creatie: Tuning People & BRONKS »
met de steun van de Vlaamse overheid » met dank aan Kopergietery
en Walpurgis

vr 20 november 2020 » 13.30 uur » Max. 200 lln. » Prijs per ll. € 4,50 » Duur: 75 min.

© Clara Hermans

3DE GRAAD
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Collectief
Verlof

11

© Justine Chemay

Moenieworrienie is Zuid-Afrikaans voor
‘je moet je geen zorgen maken’. En laat
dat nu net zijn wat de vier personages
in deze voorstelling veel te veel doen.
Samen zijn ze onderweg. Naar ...
ergens, waar zorgen niet bestaan. De
bestemming is onduidelijk, maar ze
hebben elkaar en ze zijn vastberaden er
te geraken. (Als dat maar goed komt!)
De voorstelling vertelt het verhaal van
de lange tocht die ze samen afleggen,
hoe elk individu ook een deeltje is van
een groep en hoe ze gek worden van
elkaar, maar tegelijk ook zorgen voor
elkaar.

Wie ben je als individu? Hoe ontstaat
vriendschap? En hoe waardevol is het
als je dat gevonden hebt? Wordt de
tocht dan belangrijker dan de bestemming?
Moenieworrienie is een beeldende en
fysieke familievoorstelling, geïnspireerd
op elementen van slapstick. Zowel voor
de personages als het publiek is het
een verrassende tocht met pieken en
dalen, waardoor je op het puntje van je
stoel komt te zitten.

Collectief Verlof maakt met Moenieworrienie een energieke en ontwapenende
voorstelling over identiteit, vriendschap,
en durven gaan voor je dromen.
Van en met: Bart van der Heijden, Heleen
Desmet, Matilde Quirynen en Tom Viaene
» Techniek: Hans Rigouts » Foto’s: Justine
Chemay » Productie: Collectief Verlof » Met
dank aan: CC Het Gasthuis, LUCA Drama,
Amber Janssens en Janna van Mingeroet

do 19 januari 2021 » 10.30 uur (optie) » 13.30 uur » Max. 250 lln. » Prijs per ll. € 4,50 » Duur: 60 min.

1STE GRAAD

MOENIEWORRIENIE

Studio Orka
ZOUTLOOS

© Fred Debrock

2DE EN 3DE GRAAD
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(Studio ORKA laat zich opnieuw inspireren door een specifieke plek en de
mensen die er wonen. Dit keer nestelen
we ons in een woon- en zorgcentrum.)
Zoutloos gaat over vroeger en later en
den dag van vandaag. Over iemand
moeten missen of toch maar liever
vergeten. Over kraaienpootjes, warme
dekentjes op koude voeten, slappe
koffie en smeulende sigaretten.
Over beregezellige oma’s, drukdrukdrukke papa’s, onzichtbare mama’s,
zotte verpleegsters, jolige jeugdliefdes.
Een ode aan het leven en de fantasie.
Want het meervoud van lef is leven,
zegt ons bomma. Een hartverwarmend
verhaal vol humor en hoop, levensdrift,

geheime liefdes, familiale toestanden,
vluchtroutes, passie en geluk, ...
”Van de revue des levens heeft niemand het program.”

Van en met: Philippe Van de Velde, Martine
Decroos, Dominique Van Malder, Ilse de
Koe, Steven Beersmans, Tania Van der
Sanden, Julie Delrue, Myriam Vancraeynest
of An De Broeck, Walter Schudel » Vorm:
Philippe Van de Velde, Kwint Manshoven
» Coach: Tom Dupont » Dramaturgie:
Mieke Versyp » Productieleiding: Elke
Vanlerberghe » Kostuums: Elles De Koe »
Techniek: ntb » In coproductie met cc De
Grote Post (Oostende), MiramirO.

do 28 & vr 29 januari 2021 » 10 uur en 13.30 uur » Max. 80 lln. » Prijs per ll. € 4,50 » Duur: 80 min.
locatie: WZC Klateringen, Centrumlaan 173, 9400 Ninove

KNETTER

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. aWaar
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.
Tom Ternest en Dominique Collet ma-

ken 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: Tom Ternest 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.

do 11 februari 2021 » 10.30 uur (optie) » 13.30 uur » Max. 200 lln. » Prijs per ll. € 4,50 » Duur: 65 min.
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© Thomas Dhanens

Ultima Thule

Theater Tieret

© Danny Wagemans

2DE GRAAD
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SONDERLICH EN ZONEN

Hier is ’t begonnen, meer dan 100 jaren terug. Hierbinnen, op dit eigenste
plekske, onder uw voeten. Doe de deur
dicht en zet uw oren open want we
gaan ’t u vertellen, precies zoals ’t gebeurd is.
Sonderlich’ noemden ze hem, met de ‘s’
van scheert-u-weg, stank-voor-dank en
suikerbrood-op-sjabbat. ’Sonderlich’, zo
noemden ze hem, ons vader.
Kruipt maar dicht tegen elkaar en
warmt u aan zijn verhaal. Een verhaal
van hier tot ginder en terug, vol zelf
gepookt vuur en met de geur van ongedesemd koekebrood. Ge zult het
niet geloven, net als iedereen voor u,
en toch. Toch is ’t precies zo gebeurd,

erewoord, op het hoofd van ‘Sonderlich’, ons vader.

klezmer-balkan-muziek staat de tijd
een uur stil.

Sonderlich en Zonen vertelt de fantastische familiegeschiedenis van een
clan bohemiens. Deze voorstelling
werd in voorjaar 2019 heel succesvol
herwerkt voor ‘bijzondere locaties’. Op
een handgeknoopt muzikaal tapijt vol

Van en met Laurian Callebaut » Livemuziek:
Elke De Meester » Spel en scenario: Joost
Van den Branden » Spelcoaching: Hans Van
Cauwenberghe » Poppen: Patrick Maillard
Techniek en decor: Pat Riské

di 23 maart 2021 » 10.30 uur (optie) » 13.30 uur » Max. 80 lln. » Prijs per ll. € 4,50 » Duur: 55 min.

Cleo

De 17-jarige Cleo overleeft het verkeersongeval waarbij
haar beide ouders om het leven komen. Haar bezorgde oma
probeert Cleo en haar broertje een warm nest te bieden,
maar de rebelse tiener laat zich niet intomen. Ze zoekt liever
troost in het Brusselse nachtleven of in de pianopartituren
van Rachmaninov. Tot ze op een nacht Leos ontmoet, 12 jaar
ouder, intrigerend, en met een luisterend oor.
Na een handvol kortfilms en enkele videoclips voor Mauro
Pawlowski en Intergalactic Lovers debuteert Eva Cools met
de langspeelfilm over Cleo. Daarin verliest een zeventienjarig
meisje haar ouders bij een ongeval met vluchtmisdrijf. Om
dat plotse verlies te plaatsen, werpt ze zich op het Brusselse
nachtleven, de pianopartituren van Rachmaninov en de
oudere Leos.

vr 16 oktober 2020 » 10 uur » 13.30 uur (optie) » Max. 300 lln. » Prijs per ll. € 3,00 » Duur: 106 min.

3DE GRAAD
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Theater Malpertuis
DE KLEINE PRINS

Na een noodlanding in de woestijn ontmoet een piloot een kleine jongen. De
jongen vertelt honderduit over de planeet waar hij vandaan komt, de bloem
waarmee hij samenwoont en het gevecht dat hij levert met de zaadjes van
de apebroodboom.

De Kleine Prins is een klassieker die
je zoals elk goed sprookje aan steeds
weer nieuwe generaties kunt doorvertellen. Maar het is niet louter een
kinderboek. Schrijver Antoine de
Saint-Exupéry schreef het verhaal toen
hij in een hotel in New York verbleef,
een jaar voor zijn dood. Het heeft er

alle schijn van dat hij toen behoorlijk
aan de grond zat en dat schemert door
in de schriftuur. Naar het einde toe
sluipt er een toon binnen die even poëtisch als diepzinnig is. De dialogen die
de prins voert met zowel de vos als de
slang zijn doortrokken van weemoed en
levenswijsheid.

do 12 november 202O » 10.30 uur (optie) » 13.30 uur » Max. 200 lln. » Prijs per ll. € 5,00 » Duur: nng

© Fred Debrock

1STE EN 2DE GRAAD

16

De Mannschaft
Een pleidooi voor de eeuwige zoektocht
naar jezelf en een ode aan het leven.
Verona, 24 jaar, speelt LIV, 15 jaar. Liv zit
in het derde middelbaar, heeft ros haar
en sproeten, heeft nog nooit gekust,
heeft nog nooit seks gehad, heeft kanker en nog een half jaar te leven.

LIV is het verhaal van Liv, Bart en Ruby,
drie zoekende pubers. Hun wereld wordt
helemaal op zijn kop gezet door de ziekte van LIV, maar gek genoeg zorgt dit
voor een enorme boost in het leven en
helpt het hen te vinden wie ze zijn.

Bert, 30 jaar, speelt Bart Pieter Pierre
Jean-Pierre Piet Patrick Patrick Junior
(Bart voor de vrienden), 20 jaar. Bart is
twee keer blijven zitten, heeft al veel
gekust, heeft al drie keer seks gehad en
is verliefd op Ruby.

LIV is een verhaal over Guns ‘N Roses,
over New Yorkers van den Aldi, over
scheuren in uw broek, over luchtgitaar
en lipsync, over die van wiskunde, over
gênante ouders, over angst en verdriet,
maar vooral over leven, kei hard leven,
tegen 120 km/uur, dat de stukken er
vanaf vliegen.

Ine, 28 jaar, speelt Ruby, 19 jaar. Ruby is
de zus van LIV en weet niet of ze verliefd is op Bart, weet niet of ze Über-

LIV is een wervelende, hilarische, met
momenten zeer gevoelige voorstelling
over opgroeien in een grote wereld, het

zoeken van je weg en het vinden van je
bestemming, voor pubers en iedereen
die ooit een puber was!
Concept, tekst, regie: Michai Geyzen en Stijn
Van de Wiel » Spel: Verona Verbakel/Silke
Thorrez, Ine Bettens en Bert Dobbelaere
» Stem: Dominic Depreeuw » Decor en
kostuum: Laura Wallrafen » Lichtontwerp:
Thomas Stevens » Beeld: Charlotte Wouters
» Met steun van: HETGEVOLG (Turnhout),
Arenbergschouwburg (Antwerpen), ViaZuid
(Maastricht), de Warande (Turnhout) en de
Vlaamse Gemeenschap

do 4 februari 2021 » 10.30 uur (optie) » 13.30 uur » Max. 200 lln. » Prijs per ll. € 5,00 » Duur: 60 min.
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LIV

haubt met Bart wil kussen, laat staan
seks hebben, want dat is vies.

Vervloet & De Studio

© Yuri Van der Hoeven
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TERMINATOR TOO!

In Terminator Too dompelen makers
Robbert Vervloet en Ephraïm Cielen
zich onder in de wereld van Hollywood-blockbusters.
Op scène creëren ze een eigen universum waarin ze zelf de helden zijn.
In een gebricoleerde stijl leggen twee
broers de stereotiepe mechanismen
bloot van het medium film. Met zelfgemaakte special effects, kostuums
uit cornflakesdozen, tekstfragmenten
uit populaire (actie)films van vroeger
en nu, spectaculaire gevechtschoreografieën en een vers gecomponeerde
soundtrack maken ze hun eigen film,
de ultieme vlucht uit de realiteit. Maar
gaandeweg ontstaat er steeds meer

spanning tussen de twee mannen en
neemt de buitenwereld een steeds grotere rol in.
Terminator Too toont het perspectief
van twee volwassen mannen die op
haast maniakale wijze blijven vasthangen aan de helden van hun jeugd, zich
te pletter amuseren maar niet steeds
helemaal ‘in touch with reality’ zijn. Terminator Too is een ode aan de fantasie, een uitnodiging tot ongebreidelde
creativiteit, vol humoristische referenties aan de hedendaagse beeldcultuur.
Maar onderhuids schuilt een grimmige
ondertoon. Wie zijn die mannen in die
kelder? En waarom sluiten ze zich af
van de buitenwereld?

Van en met Ephraïm Cielen en Robbert
Vervloet » Dramaturgie: Ruth Mariën »
Eindregie: Michai Geyzen » Choreografisch
advies: Karolien Verlinden » Scenografie:
Tom Jespers » Kostuum: Marie Dries »
Muziekdramaturgie: Adriaan Van Aken »
Productieleiding: Eveline Verbist » Techniek:
Thomas Stevens en Nele Verreyken »
Productie: De Studio » Coproductie: tg
Elektra, C-Mine en de Warande, i.s.m. Het
Nieuwstedelijk, Laika en hetpaleis

di 9 maart 2021 » 10.30 uur (optie) » 13.30 uur » Max. 200 lln. » Prijs per ll. € 5,00 » Duur: 60 min.
www.destudio.com

BRONKS
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We zijn ons brein, wordt vaak gezegd.
Toch kampen steeds meer mensen,
inclusief jongeren en kinderen, met
psychische problemen. Wat zegt dat
over ons brein? En over ons? Is ons
brein wel te vertrouwen? Controleren wij ons brein of is het andersom?
Kunnen we ons brein niet beter lossen
en ons helemaal concentreren op ons
lichaam?

Om controle te krijgen over kop en
lijf dalen Joost Vandecasteele en
Joris Van den Brande af naar de diepste kronkels van hun hoofd. Hierbij
geholpen door dokter Gerard Oogle en
de goede raad: eerst saven dan afsluiten.
Tekst, spel & regie: Joost Vandecasteele,
Joris Van den Brande » Decorontwerp:
Jan De Brabander & Joris Van den
Brande » Uitvoering decor decoratelier:
BRONKS ~ KVS & Tim Vanhentenryck
» Kostuum: Leila Boukhalfa & Ellen De
Naeyer » Lichttechniek: Thomas Clause »
Geluidstechniek: Peter Brughmans » Video:
Sander Tas » Met de steun van: Literatuur
Vlaanderen en taxshelter van de Belgische
Federale Overheid

do 29 april 2021 » 13.30 uur » Max. 250 lln. » Prijs per ll. € 5,00 » Duur: 65 min.

© Clara Hermans

Ik heb 6 emoties in 3 seconden. Ik ben
verliefd op u. Wilt gij een relatie met
mij? Nee. Oooh nee! Ze heeft mij afgewezen. Huilen. Godverdomme! Joepie
ik ben vrij!! Ooh ik ben zo eenzaam.
Wat?! Wat zit gij naar haar te kijken!
Jaloers… ooohhh.

3DE GRAAD

CLASH
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CULTUURCENTRUM

De Plomblom
Graanmarkt 12
9400 Ninove
Tel. 054 50 59 50
www.ninove.be
ccbalie@ninove.be
www.ccdeplomblom.org
OPENINGSUREN
ma
9 – 12 uur en 14 – 17 uur
di
9 – 12 uur en 14 – 17 uur
wo
9 – 12 uur en 14 – 17 uur
do
9 – 12 uur en 14 – 17 uur
vr
9 – 12 uur
In augustus is de balie enkel in de
voormiddag geopend.

GESLOTEN
1 juli t/m 16 augustus 2020 (zomervakantie) » 1 en 2 november 2020 (Allerzielen)
» 11 november 2020 (Wapenstilstand) »
21 december 2020 t/m 3 januari 2021
(kerstvakantie) » 22 en 23 februari 2021
(Carnaval Ninove) » 5 april 2021 (Paasmaandag) » 1 mei 2021 (Dag van de Arbeid) » 13 en 14 mei 2021 (O.L.H. Hemelvaart) » 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)

kel@ninove.be.
De data en uren waarbij ‘optie’ vermeld
staat, betreffen uitbreidingsvoorstellingen.
Dit wil zeggen dat deze enkel plaatsvinden
bij voldoende belangstelling.
De prijzen vermeld in deze brochure zijn
prijzen per leerling. Per klas kan één begeleider de voorstelling gratis bijwonen.
Gelieve bij reservatie het aantal begeleiders te vermelden.

INLICHTINGEN EN INSCHRIJVINGEN
SCHOOLVOORSTELLINGEN
Voor reservaties kun je contact opnemen
met Katja Van Den Eeckhaut 054 50 59
50 of katja.vandeneeckhaut@ninove.be.
Inschrijvingen dienen schriftelijk te gebeuren aan de hand van het daartoe
bestemde formulier of via mail. Het is
aangeraden om vooraf telefonisch te informeren of er op de gewenste data of
uren nog plaatsen vrij zijn. Na inschrijving
sturen wij een schriftelijke bevestiging.
Duidelijkheidshalve verzoeken wij je om
per voorstelling een afzonderlijk inschrijvingsformulier te gebruiken.
Voor inhoudelijke info in verband met de
schoolvoorstellingen contacteer je Tina
Verbraekel 054 50 59 50 of tina.verbrae-

SPEELFILMS
De films die in de avondprogrammatie
staan kunnen op aanvraag diezelfde dag
ook tijdens de schooluren vertoond worden.
Voor alle inlichtingen hieromtrent kun
je contact opnemen (minimum 5 weken voor gewenste datum) met Tina
Verbraekel via 054 50 59 50 of
tina.verbraekel@ninove.be.
We werken samen met ‘JEF in de klas’ zodat we de leerkrachten een uitgebreide
lesmap per film kunnen bezorgen.
www.professionals.jeugdfilm.be
Tarieven
< dan 200 leerlingen = € 3,00 per ll.
> dan 200 leerlingen = € 2,50 per ll.

BETALEN
Betaling gebeurt via overschrijving, na
ontvangst van de factuur.

ANNULEREN
Annulatie dient steeds schriftelijk te gebeuren. Bij annulatie van een inschrijving
kan cultuurcentrum De Plomblom een tussenkomst in de kosten aanrekenen.
Annulatie door het cultuurcentrum gebeurt soms doch volledig buiten onze wil
(vb. ziekte acteur, …). We zijn niet verantwoordelijk voor kosten die door de
school zouden gemaakt zijn.
ORGANISATIE EN BEGELEIDING
De leerlingen dienen ten laatste een kwartier vóór aanvang van de voorstelling aanwezig te zijn in het cultuurcentrum. Raak
je door onvoorziene omstandigheden niet
of niet tijdig ter plaatse, verwittig dan zo

een gratis ticket bij één van onze collega-cultuurcentra.

Niemand gaat de schouwburg binnen
zonder toestemming. Leerlingen schuiven
aan per klas en gaan per klas bij mekaar
zitten samen met hun verantwoordelijke
leerkracht.
Wij rekenen erop dat de leerkracht in de
zaal bij zijn/haar leerlingen gaat zitten.
De leerkracht staat mee in voor het rustig
verloop van de voorstelling.
Drank en eetwaren zijn verboden in de
schouwburg, evenals het gebruik van een
gsm of elektronisch speelgoed. Probeer
boekentassen op school te laten, indien
mogelijk.

ROLSTOELGEBRUIKERS
Voor rolstoelgebruikers en hun begeleiders wordt een goed bereikbare plaats
voorzien. Reserveer hiervoor tijdig, een
medewerker van cc De Plomblom zal je
graag naar jouw plaats begeleiden.

LESMATERIAAL
Enkele weken vooraf ontvang je van ons
een lesmap rond de voorstelling. Zo heb
je voldoende tijd om de voorstelling voor
te bereiden en weten jouw leerlingen
waaraan ze zich kunnen verwachten.
VERWENNERIJ VOOR DE LEERKRACHT
Wil je graag een geboekte voorstelling
vooraf bekijken? Dat kan. Wij overlopen
samen met jou de speellijst en reserveren

RONDLEIDINGEN
Op aanvraag leiden wij je graag rond in
cc De Plomblom. Neem hiervoor eerst telefonisch contact op.
ANDER AANBOD
Uiteraard valt er in cc De Plomblom veel
meer te beleven dan wat je in deze brochure vindt. Ook dit aanbod willen wij
aantrekkelijk maken voor de jeugd; voor
alle voorstellingen die vallen onder de
noemer ‘theater’ of ‘klassieke muziek’ is
er een halve-prijs-tarief voorzien voor wie
jonger is dan 26 jaar.
Je vindt dit aanbod terug in de jaarbrochure, de maandklapper, Facebook of
www.ccdeplomblom.org
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AFWEZIGEN
De prijzen zijn zeer krap berekend. Zelfs
bij uitverkochte voorstellingen maken wij
geen winst. Bij een verschil van meer dan
10% van het opgegeven aantal leerlingen,
rekenen wij de overige gereserveerde
plaatsen aan.

snel mogelijk cc De Plomblom op het nummer 054 50 59 50.
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BEREIKBAARHEID
Lijnbus gratis met Cultuurkuur:
Ons cultuurcentrum is erkend
als ‘cultuurschakel’. Dat betekent
dat klasgroepen (max 30 lln.)
van scholen uit deze regio ons
tijdens de daluren gratis kunnen
bezoeken via DynamoOPWEG.
Via enkele eenvoudige stappen
vraag je als school probleemloos
een dagpas aan voor het vervoer
naar cc De Plomblom. Wens je
als school ook gebruik te maken
van dit initiatief, surf dan naar
www.cultuurkuur.be en lees alles
over de instapvoorwaarden en de
mogelijkheden om cultuur in elke
klas te brengen.
Auto:
Vanuit Gent: E40 richting Brussel
Vanuit Antwerpen: Ring rond
Brussel: E40 richting Gent
Op E40: Afrit 19: Aalst
Richting Ninove volgen, dit is
aan de rotonde: daar ‘rechtdoor’
expressweg richting Ninove. Na
± 10 km kom je op grondgebied
Ninove.

Aan de eerste verkeerslichten
(kruispunt Den Doorn): rechtdoor
Volgende verkeerslichten (ter
hoogte van Refresco): rechtsaf
= Nederwijkstraat. Je neemt dan
de eerste straat links = Mallaard.
Wanneer je deze straat blijft volgen kom je op de Graanmarkt, je
houdt het Twijndersplein rechts.
Je kunt parkeren op de Graanmarkt.
Cc De Plomblom bereik je door
naast het gebouw van Reizen
Neckermann het pad te nemen.
Trein:
Het station van Ninove ligt op
10 minuten wandelen van cc De
Plomblom.
Je verlaat het station, volgt
de Stationsstraat, neemt de
4de straat links: Edmond De
Deynstraat. Aan het einde van
deze straat sla je rechts het
pad in naar de hoofdingang van
het cultuurcentrum en de bibliotheek.

GRATIS BOEKENKAFTDAG
VOOR GEZINNEN MET
KINDEREN (VANAF 6 J.)

Breng je boeken en schriftjes mee
en kom er samen kaften. Je krijgt
hier GRATIS kaftpapier! Je krijgt
5 vellen en kan kiezen tussen
verschillende patronen, goed voor het
kaften van ongeveer 10 boeken.
Vrijwilligers zetten je op weg en
helpen je mee kaften.
Bekende illustratoren voorzien jouw
boek van een leuke tekening.
Verkies je een uniek gekaft boek?
Haal een vel bruin kaftpapier, kaft je
boek en loop langs bij de tekenaars.
za 5 september 2020
9 uur tot 12 uur
cc De Plomblom
Graanmarkt 12, 9400 Ninove
GRATIS

Technopolis on Tour

WORDT VERLENGD WEGENS SUCCES EN KOMT NU OOK NAAR NINOVE!

Een voordeel voor scholen is dat ze dit
schooljaar nooit verre verplaatsingen
hoeven te maken om een wetenschapsshow bij te wonen én dat ze zelf de nodige infrastructuur niet hoeven te voorzien.
Trakteer je leerlingen op een verbluffende
show zonder dat jij een volledige daguitstap hoeft te regelen. Kan het nog beter?
Op het programma staan 3 shows. In een
knotsgekke show over lucht ontdekken
kleuters onder meer dat frietjes kunnen

vliegen en dat je over ballonnen kan lopen zonder ze te doen springen. Leerlingen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar
worden getrakteerd op een gloednieuw
spektakel over botsende, vallende, brekende... BOLLEN! Ook voor wie naar het
4de, 5de of 6de leerjaar gaat, staat een
gloednieuwe show op het menu. Deze
leerlingen maken kennis met een knotsgekke figuur die op reis wil, maar wiens
koffer vol met bizarre spullen heel wat
vragen oproept...
De shows werden ontwikkeld op maat
van respectievelijk kleuters, leerlingen
van het 1ste tot het 3de leerjaar en leerlingen van het 4de tot het 6de leerjaar.
PRIJS EN RESERVATIE
De scholen worden op de hoogte gebracht door Technopolis. Op www.technopolis.be vind je een online reserveringsmodule die beschikbaar zal zijn vanaf juni
2020. De reservaties en facturatie wor-

11, 12, 14 en 15 januari 2021 » Max. 100 lln. per show » Prijs per ll. € 4,00
Locatie: De Kuip, Parklaan 1, 9400 Ninove

UITVOERENDE DIENST
Technopolis
Afdeling Edutainment
Technologielaan 1
2800 Mechelen
Ism cc De Plomblom en
Jeugddienst Ninove
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Technopolis riep Technopolis on Tour vorig schooljaar voor het eerst in leven.
Wegens het grote succes werd deze
grootschalige tournee doorheen heel
Vlaanderen verlengd. Technopolis werkt
hiervoor samen met bijna 40 steden en
gemeentes, bedrijven en onderwijsinstellingen verspreid over heel Vlaanderen, die
stuk voor stuk een locatie (parochiezaal,
concertzaal, sportzaal…) gratis ter beschikking stellen.

den gemaakt door Technopolis.
De betaling gebeurt aan F.T.I. vzw (de
organisatie achter Technopolis) door de
school, op basis van het effectief aanwezige leerlingen.
Technopolis maakt aan de hand van het
aantal inschrijvingen een planning op die
wordt meegedeeld aan de deelnemende
scholen.

DE BIB ONLINE
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Je kan de collectie van de bib online
raadplegen via ninove.bibliotheek.be.
Daarnaast vind je op deze site ook alle
andere praktische informatie over bib Ninove (nieuws, activiteiten, aanbod, …).
Via Mijn Bibliotheek kan je een account
aanmaken om je uitleningen op te volgen,
aankoopsuggesties te plaatsen of materiaal te reserveren.

De Bib
Graanmarkt 12
9400 Ninove
Tel. 054 50 58 50
bib@ninove.be
OPENINGSUREN
ma
13 – 20 uur
di
13 – 17 uur
wo
11 – 19 uur
do
13 – 17 uur
vr
15 – 19 uur
za
9 – 13 uur

Via ninove.bibliotheek.be en www.facebook.com/bibninove blijf je op de hoogte
van alle activiteiten of nieuwe collecties.
Volg de bib daarnaast op Instagram via
@bibninove!
Je kan je als leerkracht ook inschrijven op
de nieuwsbrief voor leerkrachten. Dit kan
via http://eepurl.com/dGO2wb.

UITLENEN EN VERLENGEN
Leerkracht in een school in Ninove?
Geef je les in het kleuter-, lager-, secundair-, volwassenen- of
deeltijds kunstonderwijs van een Ninoofse school? Wil je graag
gebruik maken van boeken, cd’s, dvd’s en tijdschriften voor je
lesopdracht of voor je klas? Dan is de onderwijspas van de bib
iets voor jou.
Deze onderwijspas geeft je langere leentermijnen en de mogelijkheid om meer materialen in één keer te lenen. De onderwijspas is een uitbreiding van je gewone lenerskaart:
• 50 materialen (ongeacht het type)
• 5 weken uitlenen
• 1 keer verlengen
OPGELET: Uitlenen gebeurt met je identiteitskaart of lenerspas
waarop de voordelen van de onderwijspas worden aangevuld.
Je kiest dus ofwel voor een onderwijspas of voor een gewoon
lidmaatschap.
Breng je materiaal te laat terug? Dan betaal je 0.20 euro per
materiaal per dag.
Hoe vraag ik deze extra kaart aan? Kom langs aan de bibbalie
en vraag een formulier dat je laat invullen door je schooldirectie. Je vindt het formulier ook online terug via https://ninove.
bibliotheek.be/onderwijspas.

Leerkracht in een school buiten Ninove?
Je wordt gratis lid aan de hand van je identiteitskaart.
Alle materialen » 25 stuks » 3 weken
Je kan je materialen 2 keer verlengen.
Materiaal kan verlengd worden:
• Online via Mijn Bibliotheek
• Aan de zelfscanbalie in de bib
Materiaal kan enkel verlengd worden als dit niet gereserveerd
werd door een andere lener.
De boete bedraagt voor beide systemen 0.20 euro /materiaal
/dag.
Is het materiaal dat je zoekt uitgeleend? Je kan het voor
€ 0.50 reserveren. Dit kan aan de balie in de bib, of thuis via
ninove.biblioheek.be (Mijn Bibliotheek).
Hebben we het materiaal dat je zoekt niet in onze collectie?
Dan kunnen wij het voor jou aanvragen in een andere bib (€ 3).
Of je doet een aankoopsuggestie via ninove.bibliotheek.be en
we kijken na of het boek kan worden aangekocht voor onze
eigen collectie.

DE BIB

Kleuter-, lager-, secundair-, volwassenen- en deeltijds kunstonderwijs
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Een rondleiding in de bib
Een introductie in de bib duurt ongeveer
een uur. In overleg met de leerkracht kunnen er vooraf afspraken worden gemaakt
over de inhoud van de rondleiding. Zo
kan er worden voorgelezen, een zoekopdracht worden gemaakt, enz.
De bib geeft rondleidingen voor:
• derde kleuterklassen
• lagere scholen
• secundaire scholen
Vanaf het vierde leerjaar t.e.m. de eerste
graad van het secundair onderwijs maakt
de bib de rondleidingen interactief met
het tabletspel Bibster. Aan de hand van
zoekopdrachten op tablets verkennen de
leerlingen de collectie en nemen ze het in
teams tegen mekaar op. Kennis, vaardigheden én plezier worden zo gecombineerd!

GRATIS MET JE KLAS NAAR DE BIB
MET DynamoOPWEG!
De bib en het cultuurcentrum zijn geregistreerd op www.cultuurkuur.be. Via
deze website kan je aanvragen om je met
je klas (maximum 30 leerlingen) gratis
met De Lijn te verplaatsen. Zoek de bib
via de postcode 9400 en vraag ‘dynamoOPWEG’ aan. Volg de stappen en print
je vervoersbewijs!
SPECIFIEK AANBOD VOOR
HET KLEUTER EN LAGER ONDERWIJS
Boekenpakketten of klasontleningen
We laten de keuze aan de lagere scholen
in Ninove om leerlingen te laten proeven
van de collectie. Dit kan via klasontleningen of via boekenpakketten. Als school
maak je zelf de keuze: ofwel kies je voor
klasontleningen ofwel voor boekenpakketten. Maak je als school gebruik van
boekenpakketten en wil je de mogelijkheid krijgen om meer te wisselen?
Neem dan contact op met de bib via
bib@ninove.be om een afspraak te maken!

Jeugdboekenmaand
de leukste maand van het jaar!
De bib engageert zich om tijdens de
jeugdboekenmaand schoolactiviteiten te
organiseren. Voor de scholen werkt de
bib jaarlijks een programma uit voor de
derde kleuterklas (voorlezen in de klas)
en het derde leerjaar (een workshop,
activiteit of lezing in de bib). Daarnaast
kunnen het vierde, vijfde en zesde leerjaar langskomen in de bib voor een spannend spelletje Bibster.
De Jeugdboekenmaand heeft elk jaar
een ander thema. In 2020 was het thema
‘KUNST’. Het thema van 2021 is ‘FEEST’!
KINDER- EN JEUGDJURY VLAANDEREN
KJV is een jury van kinderen en jongeren
tussen 4 en 16 jaar, die per leeftijdsgroep
acht boeken lezen. In Ninove komt de
KJV sinds een paar jaar samen in een
leesgroep om te praten over de boeken
en ze te beoordelen. Wanneer de juryleden alle boeken hebben gelezen, mogen ze stemmen. Elk jaar worden in de
maanden april-mei de winnaars bekend
gemaakt en sluit men het jaar af met een
waar boekenfeest.

organiseren we ook nog een superleuk
slotfeest. Meedoen met een KJV-groep
is gratis.
Ben jij leerkracht in het kleuteronderwijs
of het 1ste en 2de leerjaar en wil je graag
met de klas meelezen en – stemmen of
ken je kinderen tussen 8 en 14 jaar die
graag willen deelnemen aan een leesgroep? Neem dan contact op met de bib
via bib@ninove.be!

In de bib van Ninove zijn er
6 KJV-groepen:
• Groep 1: - 6 jaar
(kleuters, enkel in klasverband)
• Groep 2: 6-8 jaar
(1ste en 2de leerjaar, enkel in klasverband)
• Groep 3: 8-10 jaar
(3de en 4de leerjaar)
• Groep 4: 10-12 jaar
(5de en 6de leerjaar)
• Groep 5: 12-14 jaar
(1ste en 2de middelbaar)
• Groep 6: 15+
(3de en 4de middelbaar)

BIBACTIES VOOR KINDEREN
Elk kind dat twee jaar wordt, krijgt van de
bib een verjaardagskaart in de brievenbus. Daarbij voegt de bib een uitnodiging
om je kind gratis in te schrijven. Als beloning ontvangen jullie een leuk cadeau:
een rugzakje met daarin het boek “Billy
viert feest!” van Kathleen Amant. Op die
manier wilt de bib de allerkleinsten in
Ninove laten kennis maken met de uitgebreide collectie prentenboeken, dvd’s en
cd’s in de bib.

Er zijn per leesgroep vijf samenkomsten
van september tot april en op het einde

SPAARACTIE EERSTE LEZERS
De Eerste Lezers-actie steekt in een
nieuw jasje. Ook bij de nieuwe actie
kunnen kinderen van het eerste leerjaar
sparen voor een superleuk groeiboek.

Extraatje bij de nieuwe actie: de kinderen kunnen kiezen uit drie verschillende
groeiboeken.
Ben je leerkracht van het eerste leerjaar
en wil je de kinderen stimuleren om de
bib wat meer te bezoeken? Vraag dan
de spaarkaart aan via bib@ninove.be. Bij
elk bezoek mogen de kinderen een mooie
stempel zetten die ze zelf uitkiezen. Hebben ze zeven stempels en is de spaarkaart vol? Dan mogen ze één van deze
boeken kiezen:
• Het boek van Akim – Claire De Lombaert
• Op stap met Snor – Mariette Vanhalewijn
• Ik lees graag met Mier en Mug – Katrien
Vandewoude
• Rien rijmt op Sien – Riet Wille
SECUNDAIRE SCHOLEN:
Leesbevordering en Mediawijsheid
De bib verdiepte zich de laatste jaren
in het begrip ‘mediawijsheid’: de bib wil
jongeren op een bewuste en kritische
manier laten omgaan met nieuwe media.
Voor de eerste en tweede graad secundair onderwijs ontwikkelde de bib een
les/workshop waarbij ze leerlingen willen
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Met de KJV wil de
bib werken aan leesbevordering én leesverdieping. Via deze
leesgroepen kunnen
kinderen hun literaire
smaak ontwikkelen
en toetsen aan die
van andere lezers.

DE BIB
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laten stilstaan bij hun gedrag op sociale
media. Daarnaast lichten we ook concepten toe zoals cyberpesten en sexting.
De bib biedt ook inspiratie om leesprojecten te koppelen aan nieuwe media. Zo
werkten zij een project uit waarbij leerlingen uit de tweede graad secundair onderwijs filmpjes maken rond een boek van
een bepaalde auteur. Enkele weken later
nodigden ze diezelfde auteur uit om samen met de leerlingen de boekenfilmpjes
te bekijken. Wil je hier meer info over? Of
heb je zelf als leerkracht een idee? Neem
contact op met de bib om samen de mogelijkheden te bekijken.

COLLECTIES IN DE KIJKER
Digitaal krantenarchief en
Krantenkiosk Gopress
Als lid van de bib kan je gratis de GoPress krantenkiosk en het digitaal krantenarchief raadplegen. Dat kan in de bib
zelf op de internetpc’s of via je eigen toestel op het WiFi netwerk in het gebouw.
Je kan het krantenarchief ook thuis raadplegen via je account op Mijn Bibliotheek.
Voor secundaire scholen bestaat de mogelijkheid om op school gratis toegang te
hebben tot het krantenarchief op. Wil je
hier meer informatie over, neem dan contact op met de bib.
KAMISHIBAI
voor kleuters en lagere
school
Kamishibai is een
oude Japanse vertelvorm, waarbij
verhalen worden
verteld in een houten theater met
grote vertelplaten.

DIGITALE FUNDELS
voor kleuters en lagere school
De bib heeft een collectie digitale Fundels, die je gratis kan ontdekken via je
account op Mijn Bibliotheek. Fundels zijn
bestaande prentenboeken die op een
digitale en interactieve manier tot leven
komen op je tablet of computer.
Deze zijn geschikt voor kinderen tussen
drie en zeven jaar. De digitale prentenboeken worden getoond in een animatieversie met bewegend beeld en geluid
en bevatten ook leuke teken-, speel- en
doe-activiteiten.
Hoe werkt het?
• Download de Fundels-app (via de
App Store of Google Play Store)
• Klik op het ‘de Bib’-logo
• Meld je aan met je account op
Mijn Bibliotheek
• Kies het boekje dat je wil lenen
• Het boekje wordt gedownload op
je toestel
Je kan
• Fundels lenen
• elke Fundel 4 weken lenen
• geleende Fundels offline lezen

TAALPUNT NEDERLANDS
voor klein en groot
De bib heeft een Taalpunt Nederlands.
Hier vind je voornamelijk taalstimulerende materialen voor volwassenen:
NT2-zelfstudie materialen, makkelijk lezen boeken, beeldwoordenboeken, taalcursussen,… Een deel van de collectie
richt zich naar anderstalige kinderen.
Zo vind je er beeldwoordenboeken voor
kinderen en de NIKNAK-reeks: originele
tweetalige kinderboeken in verschillende
talencombinaties.

TECHNOLOGISCH SPEELGOED
Goed nieuws! Naast boeken, dvd’s, cd’s,
... kan je in de bib ook terecht voor het
uitlenen van technologisch speelgoed.
We bieden heel wat verschillende types
speelgoed aan die aansluiten bij de volgende thema’s:
• Wetenschappen
• Elektronica
• Spelenderwijs programmeren
• Spelen met de computer
De uitleenvoorwaarden zijn de volgende:
• Max. 2 spellen per kaart
• Enkel uitlenen met volwassenenpas
• 3 weken uitlenen
• 2x verlengen
Daarnaast gelden nog een aantal andere
uitleenvoorwaarden. Vraag ernaar in de
bib of neem de infofolder mee naar huis!
De collectie wordt om de paar maanden
ook aangepast. Het hele jaar door! Zo is
er voor elk wat wils. Ontdek de volledige
collectie op ninove.bibliotheek.be.
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VERREKIJKER BIEB
voor lagere school
De Verrekijkerbieb is een uitgebreid aanbod van leesmateriaal voor leerlingen van
het tweede t.e.m. het zesde leerjaar, een
kleurrijk letterpalet voor de hele klas! Je
kan deze reeks inzetten tijdens de lessen
vloeiend lezen.
Per leerjaar is er een basispakket van 72
verschillende titels. Er wordt gezorgd voor
een evenwichtige mix van tekstsoorten.
De boekjes variëren van leesniveau en
aantal bladzijden. Je vindt ze in de jeugdbib vlakbij de makkelijk lezen collectie.
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DE BIB

HANDIGE WEBSITES OVER LITERATUUR
VOOR JONG EN OUD:

www.boekenzoeker.org (0 tot 18 jaar!)
Een website vol boekentips die vertrekt
vanuit de leefwereld van kinderen in een
mooie layout.
www.ikhaatlezen.be/nl/kids/welkom
Boekentips voor kinderen met dyslexie.
www.iedereenleest.be Website rond lezen en leesplezier in Vlaanderen en Brussel.
www.kjv.be KJV is een jury van kinderen
en jongeren tussen 4 en 16 jaar. Juryleden
krijgen een lijst van boeken om te beoordelen. Soms komen ze samen in leesgroepen om te praten over de boeken. Je
vindt er goede boekentips!
Wil je met je hele klas meedoen aan de
KJV? Contacteer de bib en we kijken hoe
we je kunnen ondersteunen!
www.pluizer.be Een website met recensies van jeugdboeken en voorleesnieuws.
www.voorlezen.be De website van de
Voorleesweek.

Werk je met een leeslijst in je klas?
Geef deze dan door aan de bib. Op die
manier kunnen wij ons aanbod aanpassen
of je verwittigen wanneer bepaalde werken niet meer verkrijgbaar zijn.
Wil je een auteur uitnodigen op school?
Neem een kijkje op www.auteurslezingen.
be. Je vindt er contactgegevens en kan
nagaan of je kans maakt op een subsidie
van het Vlaams Fonds voor de Letteren.
In onze collectie vind je ook Franstalige en Engelstalige boekjes, educatieve
strips, makkelijk lezen boeken en poëzie
voor kinderen.
Moeilijk te motiveren lezers? Heb je zelf
niet altijd tijd om voor te lezen in de klas?
Leen eens een luisterboek.
Op de eerste verdieping van de bib vind
je de afdeling Young Adults. Hier vind je
fictieboeken voor leerlingen van het secundair onderwijs (vanaf 14 jaar).
Naast de boekencollectie heeft de bib
een mooi aanbod cd’s en dvd’s (ook voor
kinderen). Speelfilms vind je op het gelijk-

vloers. Informatieve dvd’s en documentaires vind je op de eerste verdieping.
Op jeugdfilm.be vind je lesmappen die je
kan gebruiken om een film in te leiden of
een nabespreking te doen. De films vind
je in de bib. JEF maakt kinderen en jongeren filmwijs en brengt de beste films
voor kleuter, lager en secundair onderwijs
in de zalen in heel Vlaanderen en Brussel.
Via interactieve lesmappen, workshops en
zelfs gesprekken met filmmakers, maakt
JEF leerlingen enthousiast voor film. JEF
biedt kant-en-klare formules of werkt een
project uit op jouw maat, met gebruik van
actuele technieken en methodieken.
Via www.nieuwsindeklas.be kan je onder andere gratis krantenpakketten in je
klas ontvangen. Nieuws in de Klas is het
media-educatief project van de Vlaamse
Nieuwsmedia met de steun van Vlaams
minister van Media. Het project stelt
scholen en leerkrachten van het secundair onderwijs gedurende 1 schoolweek
(5 dagen) kranten ter beschikking. Op
die manier werk je aan mediawijsheid in
je klas.

J eugddienst

OPENINGSUREN
ma
10 – 12 uur & 15 – 17 uur
di
15 – 19 uur
wo
13 – 17 uur
do
gesloten
vr
15 – 17 uur
andere momenten na afspraak

DRUGPREVENTIE
De drugbegeleider van het CGG
Zuid-Oost-Vlaanderen, Goedroen Lammens, is in jeugdcentrum De Kuip gehuisvest en heeft ook een aanbod naar de
scholen.
Ben je met je school op zoek naar pre-

Of zoek je ondersteuning in het uitwerken van een drugbeleid? Wij gaan samen
met jouw school aan de slag.
Wil je gewoon wat meer info over de thema’s alcohol, drugs, gamen of gokken?
Kom gerust langs.
Maak je je zorgen om een leerling en
denk je dat hulp of een babbel in vertrouwen nodig is?
Neem dan gerust contact op, samen
doen we er wat aan !
Goedroen Lammens
Parklaan 1
9400 Ninove
054 50 50 50
0499 57 84 91
goedroen.lammens@zov.be

JONGERENAANBOD
van CAW Oost-Vlaanderen
In jeugdcentrum De Kuip vind je het JAC
jongeren onthaal Ninove.
Elke jongere tussen 12 en 25 jaar is welkom met elke welzijnsvraag.
Het JAC is vragende partij voor klasbezoeken zodat leerlingen gemakkelijker de
weg vinden naar het JAC, als nodig.
JAC Ninove
Parklaan 1
9400 Ninove
0471 52 38 50
jac.ninove@cawoostvlaanderen.be
www.jacoostvlaanderen.be
STADSSPEL 'INSPECTOR CARROT'
Stadsspel voor kinderen tot 12 jaar.
Er is heel wat te zien in het centrum van
Ninove, waar je met een gewone wandeling ongetwijfeld aan voorbij gaat.
Via de actieve speurtocht ‘Inspector
Carrot’ verken je alle plekjes, leer je hier
en daar iets bij over onze stad en vooral
doe je het op een leuke manier!
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Jeugdcentrum De Kuip
Parklaan 1
9400 Ninove
054 50 50 50
jeugd@ninove.be

ventie op maat? Of wil je op jouw school
een infoavond organiseren? Dat kan. Wij
werken rond de thema’s alcohol, drugs,
gamen en gokken. Wij coachen ook leerkrachten in het geven van de laatste
nieuwe preventiepakketten.

JEUGDDIENST
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Het spel bestaat uit een spelboekje,
waarin een plannetje staat, samen met
alle vragen en opdrachten en waarin je
de antwoorden kan noteren. Daarnaast
ontvang je ook een leuk aandenken. We
verklappen nog niet wat het is, maar je
zal er meteen mee in je rol van speurder
‘Inspector Carrot’ stappen! En dat is ook
de titel die je jezelf mag geven als je het
spel hebt gespeeld.

tot 12 jaar en kan individueel, met het gezin of in groep gespeeld worden. Bovendien is het volledig gratis te krijgen op de
volgende plaatsen:
- jeugddienst, jeugdcentrum De Kuip,
Parklaan 1, Ninove
- dienst cultuur en evenementen, oud
stadhuis,
Oudstrijdersplein 6, Ninove
- dienst toerisme, hospitaalkerk, Ninove

Het spel is opgebouwd om vanaf jeugdcentrum De Kuip te starten, maar kan ook
vanaf een verder punt op de route gestart worden aangezien het parcours een
lus maakt door het centrum van Ninove.
Het spel is bedoeld voor kinderen van 6

We wensen er alle kinderen veel plezier
mee!
INFRASTRUCTUUR
Je kan als school of als vereniging de fuifzaal en het vergaderlokaal huren.

Sportdienst
SPORTAANBOD VOOR DE SCHOLEN VAN HET KLEUTER-, LAGER
EN SECUNDAIR ONDERWIJS
Ieder schooljaar heeft de sportdienst een sportaanbod voor de
scholen voor het kleuteronderwijs,
basisonderwijs en het secundair
onderwijs.
Hierbij wordt een onderscheid
gemaakt tussen de activiteiten
tijdens de lesuren als deze buiten
de schooluren.
Voor de kleuters hebben we enkel
een aanbod tijdens de lesuren in
schoolverband
Alle kleuterscholen krijgen de mogelijkheid om in te tekenen op de
organisatie van de kleuterkriebeldagen in de stedelijke sporthal tijdens de maand januari. Gedurende 3 weken komen verschillende

Het merendeel van ons sportaanbod is
bestemd voor het basisonderwijs
Sportaanbod tijdens de lesuren
Sportklassen:
de leerlingen komen gedurende een ganse week (behalve woensdagvoormiddag)
naar de sporthal en krijgen initiatie in verschillende sporten onder leiding van de
sportpromotor.
Sportklassen worden georganiseerd voor
de Ninoofse scholen en tevens ook voor
scholen buiten Groot-Ninove.
De kalender wordt opgemaakt in de
maand mei voor het daaropvolgende
schooljaar.

Sportdagen:
De vrije dagen in de stedelijke sporthal
worden aangevuld met sportdagen, georganiseerd door de sportdienst. Hiervoor
werken we samen met een externe organisatie die instaat voor het materiaal en
de begeleiding tijdens de sportdag.
De scholen kunnen ook zelf hun eigen
sportdag organiseren en kunnen hiervoor
de accommodatie huren bij de sportdienst.
Vaste activiteiten in de schoolkalender,
tijdens de lesuren
De sportdienst heeft een vast aanbod
van activiteiten die jaarlijks terugkeren:
- scholencross voor alle leerjaren van het
lager onderwijs in de maand september. Deze activiteit vindt plaats in het
stadspark. De wedstrijden worden per
leerjaar afgewerkt
- de scholenzwemwedstrijd voor het lager onderwijs in de maand december
- de Vlaamse Fietsweek voor het 5e
en 6e leerjaar, in de maand mei. We

fietsen met de scholen in groep naar
de Gavers en zorgen voor fietsvaardigheidsopdrachten ter plaatse, een
fietstraject in de Gavers en mogelijkheid om de fiets te laten labelen.
- sport en spelbox voor 1ste tot 4de leerjaar en de atletiekdagen voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar
- de sportquiz voor het 6de leerjaar
De winnende klas gaat door naar
de grote finale die georganiseerd
wordt door de regiosportdienst
Zuid-Oost-Vlaanderen, telkens in een
andere gemeente.
Bovenvermelde activiteiten tijdens de
lesuren staan open voor de Ninoofse
scholen, de kalender wordt opgemaakt
in de periode mei/juni voor het volgend
schooljaar.
Sportaanbod buiten de lesuren
Hiervoor wordt samengewerkt met
MOEV, die instaat voor de activiteiten en
de begeleiding.
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kleuterafdelingen naar de sporthal voor
hun kleutersportdag.
De sporthal wordt omgetoverd tot een
groots kleuterdorp met tal van springkastelen, kleuterfietsen en mobielen, reuzetrampoline. Kortom, een sportdag waarbij
de kleuters zich naar hartelust kunnen
uitleven.

SPORTDIENST
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De sportdienst promoot de activiteiten
bij de Ninoofse scholen. Op het programma: badmintoninstuif en dans tijdens de
buitenspeeldag.
SCHOOLSPORTAANBOD VOOR
HET SECUNDAIR ONDERWIJS
Sportaanbod buiten de lesuren
MOEV zorgt ook voor een aanbod op
woensdagnamiddag: voetbal 4 tegen 4,
badminton, tafeltennis, dans…, waarop
de scholen kunnen intekenen.
De organisatie gebeurt door MOEV.
De SNS pas:
De sportdienst blijft inzetten om naschools te kunnen sporten via het project ‘sport na school’, een organisatie van
Moev en Sport Vlaanderen.
Dankzij dit project wordt aan de leerlingen van het secundair onderwijs de mogelijkheid geboden om te sporten aan
democratische prijzen.
In Ninove kan men hiervoor terecht in
het zwembad “De kleine Dender” en bij

fitnessclub 9400.
- Zwemmen, zwembad de kleine Dender:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: van 15.30 tot 18.00 uur
woensdag: van 11.30 tot 14 uur
- fitness bij fitnessclub 9400:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 15.30 tot 18.00 uur
woensdag: 12.00 tot 18.00 uur.
De SNS pas kan aangekocht worden in de
stedelijke sporthal of van thuis uit: surf
naar www.sportnaschool.be en klik op “Ik
wil een SNS-pas” en vul alle gegevens in.
Nadien ontvang je een mail in verband
met de betaling. Kort na registratie van
je betaling zal je een tweede mail ontvangen met richtlijnen om de app te activeren. Indien dit langer duurt, neem je
contact op met je SNS-coördinator.
Sportaanbod tijdens de lesuren
Ter vervanging van de scholencross organiseert de sportdienst de obstakelrun voor de leerlingen van het secundair
onderwijs. Op de buitenaccommodatie
en het stadspark worden een 10-tal ob-

stakels opgesteld, die de leerlingen in
groepsverband dienen af te leggen.
Sportaanbod tijdens de schoolvakanties
Tijdens iedere schoolvakantie organiseert
de sportdienst tal van sportkampen voor
de jeugd en dit voor verschillende leeftijdsgroepen (kleuters, lager onderwijs en
secundair onderwijs).
Het overzicht van deze sportkampen vind
je op de website van de stad.
Online inschrijven voor deze sportkampen dient eveneens te gebeuren via de
website.

Toerisme

•

•

•
LEER NINOVE KENNEN MET JE KLAS!
Wist je dat je via de dienst toerisme
Ninove kan bezoeken?
Gegidste stadswandelingen kunnen vanaf
het 4de leerjaar van het basisonderwijs tot
en met het laatste jaar van het middelbaar
onderwijs. De stadsgids zorgt voor een
rondleiding op het niveau van de leeftijd
van de leerlingen/studenten.
Bij alle rondleidingen is er aandacht voor:
• geschiedenis zoals het ontstaan van
Ninove (Dender, burcht, abdij) met stopplaatsen op de Graanmarkt, aan de Koe-

Uiteraard kan - op afspraak - de nadruk
worden gelegd op een of ander thema dat
belangrijk is in het kader van de lessen. Je
kan samen de dienst toerisme vooraf de
gidsbeurt bespreken zodat de wandeling
of uitstap helemaal is afgestemd op wat je
er als leerkracht van verwacht.
Daarnaast is er ook de mogelijkheid een
stadswandeling te combineren met een
bezoek aan:
• het stadhuis waar uitleg kan worden
gegeven over de werking van een ge-

meentebestuur, met een bezoek aan de
gemeenteraadszaal, de loketten…
• de brandweerkazerne met de nodige uitleg door iemand van het brandweerkorps
• het politiekantoor met de nodige uitleg
door iemand van het politiekorps
Ook een bezoek aan een of meer deelgemeenten onder leiding van een gids kan.
Voor een gegidste busrondrit met eventuele stopplaatsen dient de school wel over
een bus met chauffeur te beschikken.
De dienst toerisme werkt graag met de
verantwoordelijken van de school een
gedetailleerd programma op maat uit en
kan ook instaan voor afspraken i.v.m. een
locatie om ’s middags de (eigen) lunch te
gebruiken.
Dergelijke gidsbeurten vragen een speciale voorbereiding en worden liefst enkele
maanden vooraf aangevraagd. Vooral combinatiebezoeken vergen nogal wat overleg. De vergoeding is afhankelijk van het
programma, aantal gidsen, duur van het
bezoek enz. Betaling kan per factuur gebeuren.
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Dienst toerisme Ninove
Toeristisch bezoekerscentrum
Hospitaalkapel
Burchtstraat 44
9400 Ninove
054 50 50 50
Email: toerisme@ninove.be

•

poort…
historische gebouwen zoals het
oud-stadhuis, de abdijkerk…
bekende Ninovieters naar wie een straat
of plein werd genoemd, zoals onze wereldvermaarde melaatsendokter Frans
Hemerijckx
de legende van de Koepoort waardoor
de Ninovieters aan hun bijnaam “Wortelkrabbers” kwamen, de oorsprong van de
andere bijnamen
folklore, Ninove is ook een reuzenstad

Concept, vormgeving en druk: Drukkerij ABC – Halsesteenweg 40 – Meerbeke
Verantwoordelijke uitgever: Stadsbestuur Ninove, Centrumlaan 100, 9400 Ninove

