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Westrand organiseert schoolvoorstellingen voor het secundair 
onderwijs over verschillende relevante thema's. Dit jaar focussen we 
op één van de allergrootste (toneel)schrijvers uit de wereldliteratuur, 
William Shakespeare.

Afhankelijk van de keuze zijn lesmappen, workshops of een voor- of 
nabespreking mogelijk. Het cultuurcentrum staat open voor ideeën en 
voorstellen van de school om samen te werken.

We houden de ticketprijs zo laag mogelijk. Prijs per leerling, 
begeleidende leerkrachten gratis. Kostprijs workshops te bespreken.

Voor reservatie en praktische info, contacteer Linda Timmermans:
linda.timmermans@westrand.be, 0499 77 53 85 of 02 466 20 30 

Voor inhoudelijke vragen of ondersteuning kan je terecht bij  
Wim Van Parijs: wim.vanparijs@westrand.be of 02 467 30 68 

WesTrand
Cultuurcentrum dilbeek vzw
Kamerijklaan 46
1700 dilbeek

T  +32 (0)2 466 20 30
M  info@westrand.be

 www.westrand.be
 www.facebook.com/westranddilbeek
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seCundair
1 2 3 4 5 6

DI 11.10 DOX / Stip theaterproducties - 
 the future ain’t what it used to be

TheaTer P4

MA 15.11 Het Banket - Vergeten man MuZieKTheaTer P5

MA 21.11 Theater De Toekomst - Othello TheaTer P6

MA 16.01 Muziektheater BRUISS - Romeo en Jamila MuZieKTheaTer P7

WO 25.01 Theater Zuidpool - Shake-Speares Sonnets MuZieK - PoëZie
beeLdende KunsT
engeLsTaLig

P8

MA 20.02 de Toneelmakerij - Nadia TheaTer P9

- VR 24.02

DO 23.02 TNT theatre and The American Drama Group Europe -  
The taming of the shrew

TheaTer
engeLsTaLig

P10

VR 12.05 de Toneelmakerij - Lear TheaTer P11

Vlotte Pennen TheaTer P12

Artiest in residentie - Maaike Beuten WorKshoP
beeLdende KunsT
grafieK

P13

secundair onderwijs 2016 - 2017
Schoolvoorstellingen
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Een voorstelling over idealen, 
wereldleed en machteloosheid 
The future ain’t what it used to be 
is een voorstelling over idealen, 
machteloosheid en wereldleed. De 
theatermakers George Tobal en Eran 
Ben Michael zetten de persoonlijke 
geschiedenis van vier outcasts in de 
context van de actuele wereldpolitiek.

Oorlogen, hongersnood, conflicten, 
bootvluchtelingen, racisme, intolerantie; 
op internet en tv staat de wereld 
voortdurend in brand. Vier outcasts 

dox /  
stip theaterproducties
The future ain’t what it used to be (3e - 6e secundair)

di  11.10
 10:00 - 11:00
 13:30 - 14:30

LoCaTie

Westrand - theaterzaal
TiCKeTs

€ 7
eduCaTie

Er is een educatief 
pakket beschikbaar. 

TheaTer

oKTober

bundelen hun krachten en verzetten 
zich. ‘No More’ is hun credo. Gevormd 
door hun eigen ervaring en geschiedenis 
richten de vier een nieuwe maatschappij 
in, terwijl ze het publiek op een (inter)
actieve manier deelgenoot maken van 
hun ambities en idealen. Als de vier 
dichterbij hun doel geraken, slaan de 
emoties plots toe. Voornemens komen 
onder spanning te staan en nieuw 
verkregen inzichten smelten als sneeuw 
voor de zon. Gaan ze terug naar af of zal 
er na de uitbarsting van de vulkaan iets 
nieuws kunnen bloeien? 

Regie George Tobal en Eran Ben Michaël beeld 
Kamerich&Budwilowitz-EYES2 

www.stipproducties.nl/dox

over George en Eran lossen 
wereldvrede op

“In snel opeenvolgende scènes vertelt 
het duo cabaretesk en charmant over het 
ontstaan van hun innige vriendschap.”
— Joke Beeckmans, NRC Handelsblad

“Lachend, schertsend, ernstig en 
beschuldigend kaatst het tweetal hun 
monologen naar elkaar. Het publiek 
hopt van het ene been op het andere en 
wereldvrede lijkt verder weg dan ooit. 
Knap dat deze jonge theatermakers het 
durven, (…) dat ze hun razende energie 
en misleidende humor inzetten voor meer 
dan makkelijk vermaak.”
— Joukje Akveld, Het Parool
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Een muzikale vertelling voor iedereen
Eindelijk laat hij zich horen, de vergeten 
man, iedereen kijkt dwars door hem 
heen. Mensen lopen hem voorbij. Zelf zijn 
bloedeigen familie vergeet hem: in de 
wieg, in het gras, tussen de menigte op 
straat. Niemand vraagt hem iets, niemand 
scheldt hem uit. Er is gewoon nooit 
iemand die aan hem denkt.

En toch: hij bestaat. 

Dat ontdekt hij wanneer hij zijn stem laat 
klinken en zijn muziek doet leven. Voor het 
eerst vertelt hij zijn verhaal. Hij laat ons de 
wereld door zijn ogen zien. Zijn vertelling 
voert langs de ongelofelijke pieken en 
dalen van zijn bewogen jonge leven. Zijn 

het banket
Vergeten man (1e - 6e secundair)

di  15.11
 14:00 - 15:15

LoCaTie

Westrand - theaterzaal
TiCKeTs

€ 7
eduCaTie

Lesmap beschikbaar

MuZieKTheaTer

noVeMber

komische pogingen om iemand te zijn, 
brengt hij schaamteloos terug tot leven. 
Hij is de mens die gehoord wil worden (en 
daar alles voor over heeft).

Stefaan Degand schittert in deze 
voorstelling, die tegelijkertijd 
schaamteloos komisch en ontroerend 
durft te zijn. Pieterjan Vranckx is eerste 
percussionist van deFilharmonie. Hij 
begeleid de voorstelling live op scène. 

Tekst Brechtje Louwaard Coaching en dramaturgie 
Tristan Versteven spel Stefaan Degand Muziek 
Pieterjan Vranckx Kostuum Hannah Chebaro Licht 
Thomas Cuyckens

www.hetbanket.be

“… rond het universele thema: de aandacht voor het 
individu. De dagen erna ben ik er mee gaan slapen, 
en stond ik er mee op. Prachtig dat er nog ruimte is 
om dit soort pareltjes te maken!”
— Paul Schyvens (Bezieler De Roma - Borgerhout)

“… een weergaloze Stefaan Degand, een hele 
mooie muzikale score die het verhaal heel naturel 
ondersteunt en een sfeervol decor.”
— Veerle Decroos (directeur CC Casino Koksijde)

“Samen met een bende tieners werd ik 
meegezogen in het verhaal van ‘Vergeten man’ 
van Het Banket, meegesleurd door de kracht en 
passie van Stefaan Degand en meegenomen in 
een maalstroom van heftige klanken en woorden... 
Amai…”
— Marjorie Keymis (Coördinator De Cultuurfabriek 
Cultuurdienst Damme)
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Othello, de moor van Venetië (1604) 
is één van Shakespeare’s meest 
opgevoerde stukken. In zijn oeuvre 
neemt het dan ook een unieke plaats 
in, het is zijn enige huislijk drama. Het 
verhaalt over mensen die dicht bij elkaar 
staan: vader en dochter, man en vrouw, 
vrienden, soldaatkameraden... 

Mensen die elkaar graag zien. Maar 
wanneer ambitie en jaloezie opduiken, 
zijn dat de mensen die elkaar ook het 
hardst kunnen kwetsen.

Duivel in het wijwatervat is Jago, de 
eerste man aan de zijde van generaal 
Othello. Wanneer Jago zich om 
verscheidene redenen gepasseerd 
voelt, wordt hij de architect van een 

theater de toekomst
Othello (5e - 6e secundair)

Ma  21.11
 14:00 - 15:30 

LoCaTie

Westrand - theaterzaal
TiCKeTs

€ 7
eduCaTie

Lesmap beschikbaar
Dramaworkshop door 
de acteurs of de  
regisseur op aanvraag

TheaTer

noVeMber

meesterlijke intrige, met desastreuze 
gevolgen. Door zijn gestook en gepook 
moet en zal hij vallen, en in die val sleurt 
hij alles en iedereen mee. 

Othello is een machtige brok 
theaterliteratuur die aantoont waartoe 
onverdraagzaamheid kan leiden. Het 
is een oproep om niet te oordelen 
over iemand anders op basis van 
vooroordelen. 

Deze Othello, een wervelende 
bewerking van 90 minuten, staat 
alleszins vòòr verdraagzaamheid 
én diversiteit op scène en overal 
daarbuiten. De voorstelling is een 
emotionele rollercoaster die je 
meesleept naar het puntje van je stoel. 
Als een paparazzo registreert een 
camera iedere emotie. Iedere acteur 
is tevens cameraman/vrouw, iedereen 
voyeur tot in de coulissen toe. Alle 
beelden worden uitvergroot op een 
muurhoge videoprojectie geïntegreerd 
in het decor. Deze filmische surplus 
maakt van de Othello van de Toekomst 
een straffe en vernieuwende Othello. 

Met en van Jolijn Antonissen, Maarten Goffin, Daan 
Hugaert,  Reinhilde Van Driel, Jonas Van Thielen 
Compositie en uitvoering soundtrack Stefan Wel-
lens Vertaling, regie en scenografie Dirk De Keyzer

www.kollektiefdna.com

“Het is omdat ik zwart ben  
dat ik haar kwijt ben.”
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Een eigentijdse, Brusselse 
muziektheaterversie van een tijdloze 
klassieker      
Alles is veranderd, niets verandert. 
Een jongen houdt van een meisje,  
een meisje houdt van een jongen.  
Hun families haten elkaar. 

Romeo & Jamila is geïnspireerd op 
Shakespeare’s tijdloze klassieker. De 
elkaar vijandig gezinde Capulets en 
Montecchis worden hier de El Kaplaouis 

muziektheater bruiss
Romeo en Jamila (1e - 6e secundair)

Ma  16.01
 13:30 - 14:45

LoCaTie

Westrand - theaterzaal
TiCKeTs

€ 7
eduCaTie

Nagesprek 
aansluitend bij de 
voorstelling
Introductie op school 
door Wim Ipers.
Workshop mogelijk op 
aanvraag

MuZieKTheaTer

januari

en de Vandenberghes, twee bits 
concurrerende Molenbeekse wasserettes. 
Maar Romeo Vandenberghe en Jamila El 
Kaplaoui worden verliefd op elkaar… Gaat 
liefde over lijken? En overwint uiteindelijk 
echte liefde alle vetes?

Tekst en Regie Wim Ipers acteurs Ahlaam 
Teghadouini, Thomas Kayaert, An De Broeck,  
Khadija Zamouri en Gregory Delannay Muziek 
Chris Carlier, Isabelle Decraene, Gerardo Agnese 
en Maarten-Jan Huysman
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Een ode aan de vergankelijkheid van 
schoonheid, leven en taal
Vierhonderd jaar na zijn dood eert 
Zuidpool Shakespeare als begenadigd 
songwriter met een liedcyclus, gebracht 
door Jorgen Cassier. 

Shakespeare’s Sonnetten zijn een collectie 
gedichten: niet meer, niet minder. Tot 
vandaag is het onduidelijk wanneer en 
in welke volgorde ze geschreven zijn, 
aan wie ze gericht of opgedragen zijn, 
of Shakespeare ze als één cyclus heeft 
opgevat, of hij ze wel voor publicatie had 

theater zuidpool
Shake-Speares Sonnets (5e - 6e secundair)

Wo 25.01 
 10:00 - 11:30

LoCaTie

Westrand - theaterzaal
TiCKeTs

€ 7
eduCaTie

grafische workshop
muziekworkshop
introductie op school 
door Jorgen Cassier
nagesprek aansluitend 
bij de voorstelling

MuZieK

PoëZie

beeLdende KunsT

engeLsTaLig

januari

bestemd. Ze vormen een veelstemmige 
verzameling verzen die liefde ademen, 
adoratie, verlangen, passie, lust, maar ook 
gemis, afgunst, (zelf)bedrog, (zelf)haat en 
vergankelijkheid.

Jorgen Cassier koos sonnetten uit de 
eerste uitgave van 1609. Hij zingt en 
speelt ze live in hun oorspronkelijke 
vorm van korte liedjes ('sonnetti'), waarin 
Shakespeare zijn meesterschap toont in 
spraak en taal. Het oog krijgt ook wat met 
een verbluffende grafische scenografie 
van het Gentse duo Hangaar (Frederik 
Jassogne & Bart Moens). Ze creëerden 
eerder bij Zuidpool de visuals voor 
Empedokles. 

Jorgen Cassier studeerde Kleinkunst aan 
Studio Herman Teirlinck in Antwerpen en is 
sinds 2005 co-artistiek leider van Zuidpool. 
Hij acteert, schrijft en speelt piano, bas, 
gitaar en elektronica. Hij componeerde 
voor Zuidpool producties als Salomé 
Redux, Hooglied, Macbeth en Al te luide 
eenzaamheid.

www.zuidpool.be

“Een krachttoer. Uitgepuurde zang én de 
fascinerende animaties op het scherm. 
Elk sonnet geeft hij een eigen klankkleur. 
Daarbij zijn de knipogen naar Tom Waits, 
David Bowie en Lou Reed niet veraf. Toch 
drukt hij op elke song onmiskenbaar 
een eigen stempel… Zo doet Cassier 
waar hij enkele seizoenen geleden ook 
bij Macbeth in slaagde: hij laat ons het 
Engels waarin Shakespeare de schoonste 
zinnen schreef proeven in de best 
mogelijke omstandigheden. Een intiem 
concert, met het hart op de tong.”
— Els Van Steenberghe in Knack
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Nadia is weg. Ze is naar Syrië vertrokken. 
Zomaar. Onaangekondigd en zonder dat 
iemand iets in de gaten had. Haar twee 
zusjes blijven verbijsterd achter. Nadia 
rookte, dronk en ging naar feestjes. 
Waarom is ze gegaan? Ze gaan haar 
gangen na, doorzoeken haar laptop 
en belanden op heftige websites en in 
duistere chatrooms. Niet alleen leren 
ze veel over Nadia, ook over elkaar 
wisten ze nog heel veel niet. Er komen 
geheime vriendjes boven tafel, geheime 
gedachten… En gaandeweg blijkt dat 
ze over heel veel dingen, heel anders 
denken.

In 2014 maakte Daniël van Klaveren de 
klassenvoorstelling Jamal, over een 
radicaliserende middelbare scholier en 
zijn vertrouwenspersoon. De voorstelling 

de toneelmakerij
Nadia (1e - 2e secundair)

Ma 20.02
- Vr 24.02
aanvangsuur  
in overleg 

duur

2 lesuren  
(inclusief workshop) 
LoCaTie

in de klas
TiCKeTs

€ 7
eduCaTie

Direct na de voorstel-
ling vindt een work-
shop in de klas plaats.

TheaTer

februari

is vanwege het grote succes voor het 
derde achtereenvolgende seizoen op 
tournee langs middelbare scholen. 

Geert van den Berg, docent en 
cultuurcoördinator IVKO Amsterdam 
over Jamal: “Jamal is precies wat je 
wenst voor een schoolvoorstelling. Een 
inhoudelijk verhaal, van meerdere kanten 
belicht; messcherpe dialogen en stevig 
van tempo; toegankelijk voor jongeren; 
afwisselend rauw en ontroerend. Een 
dikke aanrader, met de garantie om (na 
afloop van de voorstelling) weer eens 
goed in gesprek te zijn met je klas.”

Met Nadia maakt Van Klaveren opnieuw 
een voorstelling over radicalisering, dit 
keer vanuit het oogpunt van een meisje. 
Nadia reconstrueert de dagen uit het 
leven van een meisje die voorafgaan aan 
haar vertrek naar het kalifaat. 

Schrijver en regisseur Daniël van 
Klaveren: “Ik vind het belangrijk om 
onszelf af te blijven vragen waar 
radicalisering begint. We moeten dat 
gesprek blijven voeren, denk ik. Hoe 
wordt iemand in de woelige periode van 
de puberteit door extreme denkbeelden 
gegrepen? Waarom bieden deze 
beelden meer houvast dan het leven 
dat Nadia hier leidt? Waarnaar is ze nou 
werkelijk op zoek? Deze voorstelling 
gaat niet zozeer over de excessen of de 
eventuele uitkomst van radicalisering, 
maar over het begin. Waar en hoe 
worden de zaadjes geplant? En door wie 
eigenlijk?”

Tekst en regie Daniël van Klaveren

www.toneelmakerij.nl
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This is one of Shakespeare’s most 
famous and popular comedies. The 
story follows the fortunes of the beastly 
Petruchio as he attempts to tame the 
wild beauty of Kate and claim not just 
her hand in marriage but a slice of her 
foolish father’s gold. 

Meanwhile Kate’s young sister is chased 
by a string of would–be husbands who 
will resort to any trick, or adopt any 
disguise, to claim their pretty prize. As 
ever the Bard (as he is known) explores 
serious themes through comedy, these 
include the battle of the sexes, the role 
of women, the hypocrisy of men and the 

tnt theatre and the american 
drama group europe
The taming of the shrew (5e - 6e secundair)

do 23.02 
 10:00 - 12:00
 13:30 - 15:30

LoCaTie

Westrand - theaterzaal
TiCKeTs

€ 8,50

TheaTer

engeLsTaLig

noVeMber

true value of gold and love. Of course 
Shakespeare was writing about a very 
different society from today but he 
explores universal issues; so that even if 
we disagree with his position it allows us 
to examine our own attitude to the role 
of men and women today.

TNT’s production will also examine the 
sub-text of the play (without sacrificing 
the comedy!). For example it is often 
missed that Petruchio is a soldier. 
Shakespeare’s Italy was a place of great 
civilisation but also great violence. 
Petruchio’s need to dominate the proud 
Kate is also part of that warlike posture. 
In a way Petruchio is the classic military 
boaster of Commedia dell’arte, known as 
Capitano. 

We know that Italian comedy influenced 
Shakespeare, so it seems right to use 
classic Italian Commedia to illuminate 
our production. This allows us to use 
masks and stylised movement, it’s also 
a very funny form! Visually, we aim to 
capture the look of Renaissance Italy, 
inspired by paintings of such artists as 
Piero della Francesca and Botticelli. As 
in Shakespeare’s own day, live music will 
accompany the production, written by 
noted Scottish composer John Kenny. A 
five part sung score.

director Paul Stebbings Music John Kenny

www.adg-europe.com 
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Na De Storm (zeer beeldend met 
Rieks Swarte) en MacBeth (prachtig 
dansant met Emio Greco) is dit de derde 
bewerking van Shakespeare die Liesbeth 
Coltof maakt voor de Toneelmakerij.

Coltofs versie van Lear begint als een 
realitysoap, live gefilmd op het toneel. 
Overal camera’s, nergens privacy. Lear, 
oud en moe, verdeelt zijn rijk onder 
zijn drie dochters. De dochter die haar 
liefde het beste toont, krijgt het grootste 
deel. Maar de jongste dochter Cordelia 
weigert, zij kapt met de schijnwereld 
waarin zij al haar hele jeugd leeft. Lear 
verstoot haar en verdeelt zijn rijk onder 
zijn twee andere dochters. 

Pas als het filmdoek valt en de camera’s 
uitstaan, ziet hij hoe hij zich heeft 
laten verblinden en zijn kinderen 
heeft opgeofferd aan egoïsme en 
zelfoverschatting. Zijn eenzaamheid 
wordt gedeeld door Gloucester. Ook hij 
verkiest maar al te graag de gespeelde 
liefde van zijn bastaardzoon boven de 
oprechte liefde van zijn jongste zoon.

de toneelmakerij 
Lear (4e - 6e secundair)
 

Vr 12.05 
 10:00 - 11:30

LoCaTie

Westrand - theaterzaal
TiCKeTs

€ 7
eduCaTie

Workshop op 
aanvraag:
Leerlingen gaan wer-
ken met camera’s. Net 
als de dochters van 
King Lear maken ze 
een vlog, videobood-
schap of realityserie 
voor hun vader. Een 
selectie van deze kor-
te films vormen samen 
een documentaire, 
die na de voorstelling 
beschikbaar is.
Lesmateriaal:
Een inspiratiebox 
waarmee de docent 
de voorstelling zelf 
kan voorbereiden is 
vrij verkrijgbaar.

TheaTer

Mei

Lear is een voorstelling over kinderen 
die in de voetsporen van hun ouders 
moeizaam een eigen leven kunnen 
opbouwen. Over de kwetsbaarheid 
van opgroeien in het openbaar en het 
gevecht voor echte genegenheid.

Regie Liesbeth Coltof Tekst William Shakespeare 
spel Roel Adam, Rogier van 't Hout, Sadettin 
Kirmiziyüz e.a.

www.toneelmakerij.nl 
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Jonge recensenten gezocht! 
Het vraagt een groter engagement 
van de begeleidende leerkrachten, 
maar ook zij krijgen heel wat in ruil. 
Omdat we jonge mensen actief en 
inhoudelijk bij de podiumactiviteiten 
van het cultuurcentrum willen 
betrekken, organiseren Cc Strombeek 
en Westrand samen het Vlotte 
Pennenjongerenproject. 

Vlotte Pennen is een jonge 
recensentenclub voor alle 16-plussers 
die houden van theater én van schrijven. 
Als Vlotte Penner kies je enkele 
theatervoorstellingen waarover je een 
recensie schrijft. We voorzien twee 
boeiende begeleidende sessies: één 
inleidende sessie door Wouter Hillaert 
(theaterrecensent) en één sessie 
waarbij de geschreven recensies door 

vlotte pennen
(5e - 6e secundair)

een leespanel onder de loep genomen 
worden. De leerlingen bekijken 3 
theatervoorstellingen. Ze leveren 
een eerste versie in de week na de 
voorstelling, krijgen feedback van hun 
eigen leerkracht en leveren een 2e 
versie in.

DEElnamEPRijs

€ 18 
die terugverdiend 
kan worden als alle 
3 de tweede versies 
binnen zijn.

TheaTer

“Leuk aan het project is dat ik veel met 
Brecht over het schrijfwerk kon spreken. 
Zijn visie over recenseren mogen ervaren 
en de mijne ernaast leggen, vond ik best 
boeiend. Dat aspect van Vlotte Pennen 
was me tot nu toe nog niet in de schoot 
gevallen, maar ik heb er de voorbije 
maanden dubbel en dik van genoten.  
Veel leesplezier met Brechts werk en 
dank voor het boeiende project.” 
— Hilde, Vlotte Pennenleerkracht
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Maaike Beuten is grafisch vormgever 
en bezeten door letters en drukkunst. 
We kennen haar door haar jarenlange 
inzet en engagement voor het Atelier 
Beeldende Kunsten. Samen met Fairuz 
vormt ze Garage64 (www.garage64.
be), een cine-typo-grafisch atelier in 
Schaarbeek. In vzw De Batterie en het 
ABK legt ze zich toe op het doorgeven 
van haar passie aan kinderen en jongeren 
in diverse kunsteducatieve projecten. 

Westrand wil, als ontmoetingscentrum, 
verbinding generen. Met deze 
opdracht ging Maaike aan de slag. 
Geïnspireerd door de vormen van het 
Westrandgebouw ontwikkelde ze een 

artiest in residentie
Maaike Beuten

vormenalfabet van 30 vormen. Doorheen 
het jaar wordt het alfabet door mensen 
uit Dilbeek en toevallige passanten 
aangevuld om een nieuwe beeldende 
taal te maken, die we zullen gebruiken 
in magazines en flyers en in de andere 
communicatie. Een taal die Westrand 
overstijgt. Een vormentaal die ontmoeting 
creëert.
 
Wees welkom in Maaikes drukkersatelier 
in Westrand waar je met de leerlingen het 
nieuwe alfabet zelf kan drukken met een 
hoogdrukpers, waar je naar hartenlust 
kan experimenteren met oude en nieuwe 
‘letters’, waar je zelf nieuwe ‘letters’ mag 
verzinnen.

duur 

in overleg

WorKshoP

beeLdende KunsT

grafieK


