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VOORWOORD

Beste leerkacht,
Beste ambassadeur,
We maakten deze gids ook al is het
programma nog niet af. Het is een voorstel
en startpunt, want we horen graag meer
over jullie wensen, ideeën, jaarthema’s,
klasuitstappen,…. en kijken ernaar uit om
samen met jullie het aanbod verder uit te
bouwen.
Hoorde je al over onze dieptetrajecten?
Onze droom is dat elk kind dat naar school
gaat in Dilbeek minstens één keer in de
basisschool deel kan nemen aan zulk traject.
Bij een dieptetraject geven 3 artiesten elk
een zestal workshops van minstens 120 min.
De programmatie van Westrand wordt eraan
gekoppeld evenals een externe link, een
actueel thema. Steeds vertrekkende vanuit een
onderwerp dat aansluit bij ontwikkeling van de
doelgroep en de eindtermen. Wil je hier graag
meer over weten? Bel ons gerust op.
Net zoals vorig jaar werken we het volgende
schooljaar samen met Laura De Cloedt.
Zij begeleidt workshops over de thema’s
van een aantal theatervoorstellingen.
Deze workshops gaan door in jullie
klassen. Ook zijn we in gesprek met een
kinderpsychologe die we betrekken bij een
mini-traject over angst voor de derde graad.
Meer hierover in deze brochure. Daarnaast
zijn we ook onze samenwerking met de
bib verder aan het uitbouwen. De papieren
voorstelling Verloren van de Kopergietery
speelt er tijdens jeugdboekenmaand.
Daarnaast zijn diverse Gemeentediensten
(Cultuurdienst, Jeugddienst, Dienst Toerisme
en Erfgoed, Bibliotheek De Wolfsput,
evenementenloket, Sportdienst, RIS) zich

samen met Dilkom vzw en Westrand - Cc
Dilbeek aan het re-organiseren binnen
de stroom Vrije Tijd. Het idee vertrekt
vanuit doelgroepgericht te gaan werken.
De stroom Vrije Tijd bestaat uit twee
onderstromen: Cultuur & Samenleving (C&S)
en Sport & Gezondheid (S&G). Zelf ben ik
projectleider van het team Kind binnen C&S.
Momenteel bestaat ons team uit enkele
bibmedewerkers: Alexandra, Martine,
Veerle, Véronique, Mallory, Murielle, Greet,
Dorien; enkele medewerkers van Westrand:
Erika, Leslie, Evelyne, Pascale, Anne, Eddie
en de ons net ontvallen Danny; Kim van de
Jeugddienst en Stef van Openbare Ruimte.
Deze brochure is een eerste, voorzichtige
aanzet naar het zoeken van het werken
in deze teams. Wij hopen in de loop van
volgend schooljaar definitief als teams naar
buiten te kunnen komen!
Ook wil ik toch graag even de werking van
schoolambassadeurs in de verf zetten en
toelichten: deze leerkrachten engageren
zich om gedurende het schooljaar de
leerlingen in de school warm te maken
om samen naar een familievoorstelling
te komen! We trekken er samen ook
een dagje op uit om samen te kijken, te
praten, te denken, inspiratie te vinden
en te genieten. Momenteel hebben we
schoolambassadeurs in volgende scholen:
Klavertje Vier, Jongslag, Sint-Alena, De
Kriebel. Het zou fijn zijn deze samenwerking
verder uit te bouwen naar andere scholen
toe. Contacteer me gerust voor meer info.
Kortom, laat ons samen bouwen aan de
toekomst!

Elisabeth Maesen
Team Kind
0491 407 400
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BASISONDERWIJS 2016 - 2017
Schoolvoorstellingen
KLEUTER
INSTAP

ZA

02.09

MA 11.09

- VR 22.09
MA
DI
WO
DO
VR

23.10
24.10
25.10
26.10
27.10

EZELSOOR - Boekenkaftdag

EVENT

P6

RASA
Inspiratie

EXPO

P7

SCHIPPERS & VAN GUCHT
Molman

THEATER

P8

DI 24.10 ESMÉ BOS EN BART VOET
WO 25.10* Wiegelied

MUZIEK

P10

MA 06.11* BRANDUNG
DI 07.11 Fluut

THEATER

P11

THEATER

P12

DI 14.11
WO 15.11
DO 16.11

+ BEELDENDE WORKSHOP IN DE KLAS

MA 11.12
DI 12.12

ENSEMBLE LEPORELLO
Miss Wifi & Koebrev experimenteren

THEATER

P13

DO 21.12
VR 22.12

FABULEUS EN BALLET DOMMAGE
Klutserkrakkekilililkatastrof

THEATER

P14

in overleg

FILM

FILM

P15

HET BANKET
Vaders en eieren

THEATER

P16

MUZIEK

P17

BLAUWHUIS
Richarken

THEATER

P18

MIJN NAAM IS COURGETTE

FILM

P19
P19

DI
WO
DO
VR

09.01
10.01
11.01
12.01

MA 29.01* MUSICA
DI 30.01 Eersteklasconcerten met

BASIS
2

3

1

2

3

4

5

6

P9
P9

+ BEELDENDE WORKSHOP IN DE KLAS
+ PSYCHO-EDUCATIE ROND ANGST

EL PATIO TEATRO (Spanje)
A Mano

1

P12

ChampdAction
DO 01.02
VR 02.02
MA 19.02

+ BEELDENDE WORKSHOP IN DE KLAS

VR

02.03

GUS

FILM

P20

MA
DI
WO
DO
VR

12.03
13.03
14.03
15.03
16.03

KOPERGIETERY
Verloren

THEATER

P21

DI
WO
DO
VR

20.03
21.03
22.03
23.03

SPROOKJES ENZO
In de wolken

THEATER

P22

VR

27.04

BERLIN, KOPERGIETERIJ & HETPALEIS
Remember the dragons

INSTALLATIE

P23

VR

04.05

OTTO IS EEN NEUSHOORN

P22

+ BEELDENDE WORKSHOP IN DE KLAS

FILM

P24

MA 14.05* HET LAAGLAND (NL)
DI 15.05 Joris & de Drakentemmers

MUZIEKTHEATER

P25

MA 28.05
DI 29.05

DANS

P26

LAP VZW
Choco of kaas?

* voorstelling in optie
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EVENT

EZELSOOR (1e - 6e leerjaar)
Boekenkaftdag
ZA

02.09
14:00 - 17:00

LOCATIE

Westrand - feestzaal
TICKETS

gratis

Boekenkaftfestijn met vrolijk kaftpapier en
straffe illustratoren.
Kom je boeken kaften met kaftpapier
dat werd ontworpen door kinderen uit
Vlaams-Brabant! De school die het meeste
leerlingen aanbrengt, wint een mooie prijs.
Met de hulp van ouders en enthousiaste
vrijwilligers wordt boekenkaften een heus
feest. Kleurige vellen en etiketten maken
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van je schriften, boeken en agenda unieke
stukken. Illustratoren Carll Cneut, Kristina
Minnoy en Astrid Yskout voorzien schriften
van een bijzondere tekening. Wedden dat
studeren dit schooljaar een pak vlotter gaat?
www.ezelsoor.info
Ezelsoor is een project van Westrand - Cc Dilbeek
en andere cultuur- en gemeenschapscentra, integratiediensten en jeugddiensten in Vlaanderen.

EXPO

RASA
Inspiratie (3e - 6e leerjaar)
MA

11.09

- VR 22.09

09:00 - 10:30
10:30 - 12:00
13:30 - 15:00

LOCATIE

Westrand
straat en galerij
TICKETS

€ 6,5 per leerling
Max. 25 leerlingen
(klasgroep) per
rondleiding/workshop

Een bijzondere, actieve tentoonstelling
met educatie voor kinderen vanaf 8 jaar.

———
Inspiratie voor een kunstwerk komt niet
uit het niets.
Een werk bestaat voor het is.
Het is een beeld in het hoofd van de
kunstenaar.
— Naar Paul De Moor, Schilderen op ijs
———
In de tentoonstelling Inspiratie ontdek je
hoe het werk van kunstenaars door hun
jeugdjaren is beïnvloed. Hun tekeningen,
grafische werken, installaties en video’s
vormen de kern van deze expo.

Drie werkstations dompelen de
leerlingen onder in de leefwereld van
de kunstenaars. Ze wandelen er als het
ware binnen in hun hoofd, botsen daarbij
op jeugdherinneringen en brengen die
in verband met de kunstwerken. Via
uitdagende opdrachten ontdekken ze wat
de kunstenaar inspireert.
Al twintig jaar ontwikkelt en presenteert
Rasa reizende tentoonstellingen voor
een publiek van kinderen en speelse
mensen. Rasa kijkt samen met hen, traag,
niet zappend van beeld naar beeld,
maar nieuwsgierig en met uitgesproken
verwondering naar het beste wat de
kunstwereld vandaag creëert.
www.rasa.be
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THEATER

SCHIPPERS & VAN GUCHT
Molman (4e - 6e leerjaar)
MA

23.10
10:00 - 11:10
13:30 - 14:40

DI

24.10
10:00 - 11:10
13:30 - 14:40

WO

25.10
10:00 - 11:10

DO

26.10
10:00 - 11:10
13:30 - 14:40

VR

27.10
10:00 - 11:10
13:30 - 14:40

LOCATIE

Een theatervoorstelling voor moedig
publiek in een omgebouwde zeecontainer.
Durf jij af te dalen in de wereld van
Molman? Hij leeft diep onder de grond
in donkere gangen en tunnels die
zich vertakken naar alle continenten.
Van Kapellen, tot in Alaska, tot in
Ouagadougou, Afrika. Hij heeft de perfecte
handen om mee te graven. Hij komt waar
geen enkele machine bij kan en zwemt
beter dan wie dan ook. Molman weet alles
van angst. Angst is kostbaarder dan olie,
gas of goud; want bange mensen kan je
alles wijsmaken. Iedereen krijgt vroeg of
laat met hem te maken, of je nu wilt of niet.
Maar in het geheim verlangt Molman naar
het zonlicht. Stukje bij beetje verzamelt
hij de moed om zijn donkere schuilplaats
voorgoed voor het daglicht te verruilen.

Deze voorstelling speelt zich af in een
omgebouwde zeecontainer. Je kunt alleen
via een steile trap aan de buitenzijde naar
binnen klimmen, dus niet voor angsthazen
of mensen met hoogtevrees.
Schippers & Van Gucht uit Breda (NL)
maken voorstellingen voor alle leeftijden;
in het theater, op school, op bijzondere
locaties in de wijk en in speciaal
ontworpen installaties. Ongewone
publieksopstellingen creëren een
intieme ontmoeting die het hart raakt.
Met ogenschijnlijk kleine, voor iedereen
herkenbare verhalen, snijden ze grote
thema’s aan.
De tekst is geschreven door Hanneke
Paauwe, de ruwe parel van het Belgisch
jeugdtheater.

Westrand - parking
TICKETS
VOORSTELLING

€ 6,5 per leerling*
Max. 60 leerlingen
+ 6 begeleiders per
voorstelling
*Hierbij kan je een
workshop in de klas
(voorafgaand de
voorstelling) of een
psycho-educatieve
sessie (naverwerking)
boeken of je kan
kiezen voor het hele
angstpakket!
VOORSTELLING +
WORKSHOP IN DE KLAS

€ 10,5 per leerling
VOORSTELLING +
PSYCHO-EDUCATIEVE
SESSIE IN DE KLAS

€ 10,5 per leerling
ANGSTPAKKET
WORKSHOP IN DE KLAS +
VOORSTELLING +
PSYCHO-EDUCATIEVE
SESSIE IN DE KLAS

€ 14 per leerling
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www.schippersenvangucht.com

WORKSHOP IN DE KLAS

BEELDENDE WORKSHOP MOLMAN
(5e - 6e leerjaar)
DATA

Voorafgaand de
voorstelling Molman,
in onderling overleg
DUUR

90 à 120 min
LOCATIE

Wat is angst? In onszelf, in onze omgeving
en daarbuiten? Hoe verhoudt angst zich
tot macht? Kan je bange mensen alles
wijsmaken? Hoe gaat het met onze wereld,
vandaag en morgen? De leerlingen
brengen hun angsten in kaart via een
collage.

in de klas
Eén klas per
workshop.
Max. 12 workshops
BEGELEIDING

Laura De Cloedt
MATERIAAL

tijdschriften en
kranten

WORKSHOP IN DE KLAS

PSYCHO-EDUCATIE ROND ANGST
(5e - 6e leerjaar)
DATA

ma 06.11 - di 07.11 do 09.11 - vr 10.11
+ ev. 1 te bepalen dag:
ma 13.11 - di 14.11 do 16.11 - vr 17.11
DUUR

60 à 90 min
LOCATIE

in de klas
Eén klas per workshop.
Naverwerking op de
voorstelling Molman.
Max. 15 workshops.
BEGELEIDING

Leen Vanderplas en
2 collega’s van
groepspraktijk JASPIS
www.jaspis.be

Angst. Anno 2017 worden we
geconfronteerd met heel wat
problemen die gevoelens van angst
kunnen opwekken. Een beetje angst is
levensnoodzakelijk maar angst kan ook
verlammend werken en je (hele) leven
beheersen. Welke vormen kan angst
aannemen? Hoe werkt angst, wat is het en
wat doet het met je? Kan je ademhaling
je angstgevoel beïnvloeden of zelfs doen
verdwijnen?
Een actief groepsgesprek over angst
onder de deskundige begeleiding van de
psychotherapeuten van de groepspraktijk
Jaspis in de Kapelstraat te Dilbeek.
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MUZIEK

ESMÉ BOS EN BART VOET
Wiegelied (instapklas, 1e - 3e kleuterklas)
DI

24.10
10:00 - 10:40
13:30 - 14:10

WO

25.10*
09:00 - 09:40
10:30 - 11:10

Een intiem concert voor publiek vanaf
2,5 jaar.
Slaap- en wiegeliedjes van over de hele
wereld, in verschillende talen.
Liedjes van heel dichtbij, ook al komen
ze soms van heel ver.
Liedjes van bij de bron.

LOCATIE

Dil’Arte - Auditorium
scène op scène

Een hartverwarmend slaapliedjesconcert!

TICKETS

www.bos-voet.be

€ 6,5 per leerling
Max. 80 leerlingen per
voorstelling.
* De voorstelling kan
ook op wo 25.10
om 09:00 en 10:30
gespeeld worden
indien di 24.10 volzet is.
Bij deze voorstelling
werd een CD
uitgebracht.
De prachtigste
Wiegeliedjes van over
de hele wereld in een
eigenzinnig jasje!
Heel mooi om mee
aan de slag te gaan
in de klas! Prijs nog in
onderhandeling. Geef
wel aan of je hierin
interesse hebt!
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———
“Esmé Bos werkt hard en dat hoor je,
precies omdat je het niet hoort. Omdat het,
dankzij het harde werk, helemaal vanzelf
lijkt te gaan. Ze opent haar mond en tovert
net als La Poppins de wereld in slaap met
de niet mis te verstane boodschap om
toch vooral wakker te blijven”
— De Standaard
———

THEATER

BRANDUNG
Fluut (3e - 6e leerjaar)
MA

06.11*
13:30 - 14:30

DI

07.11
10:00 - 11:00
13:30 - 14:30

LOCATIE

Westrand – theaterzaal
TICKETS

€ 6,5 per leerling
Max. 200 leerlingen
per voorstelling.
* De voorstelling
kan ook op ma 06.11
om 13:30 gespeeld
worden indien di 07.11
volzet is.

Een voorstelling gebaseerd op De
Toverfluit van Mozart, over hoe Goed en
Kwaad zich tegenover elkaar verhouden.
Als twee tegengestelden, maar toch met
elkaar verweven.
Wat moet je doen om écht goed te doen?
Niemand die het weet… Met deze vraag
krijgt ook prins Tamino te maken wanneer
de Koningin van de Nacht hem smeekt
haar dochter Pamina te bevrijden uit de
klauwen van een boze tovenaar. Verblind

door de mooie ogen van Pamina en doof
voor de waarheid gaat Tamino samen met
vogelvanger Papageno op zoek. Maar Pamina
wil helemaal niet terug, ze wil iets anders.
In Fluut gaan Jelle Marteel en Philippe
Annaert op zoek naar hoe een verhaal
meerdere waarheden kan hebben. Maar wat
moeten we nog geloven? En van wie? Het
is net dit idee dat naar boven komt in De
Toverfluit, waar personages balanceren op de
grens tussen goed en kwaad, een grens die
kinderen zelf ook beginnen aan te voelen.
www.brandung.be
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THEATER

EL PATIO TEATRO (Spanje)
A Mano (1e - 2e leerjaar)
DI

14.11
10:00 - 10:45
13:30 - 14:15

WO

15.11
09:15 - 10:00
10:45 - 11:30

DO

16.11
10:00 - 10:45
13:30 - 14:15

LOCATIE

A mano is een verhaal in klei. Een verhaal
van een klein mannetje met een heel
groot verlangen om te ontsnappen uit de
winkeletalage waar hij al veel te lang staat.
A mano is ook een liefdesverhaal over
kleine kantjes en grote keuzes, over
een schoteltje dat ademt, over twee
enthousiaste kopjes en over vier handen
die spelen met klei.
Teder en ontroerend, figurentheater van
de allerbeste soort. Terecht overladen met
prijzen over heel Europa.

Westrand - theaterzaal
TICKETS

www.ikebanah.es

€ 6,5 per leerling*
Max. 80 à 90 leerlingen
per voorstelling.
*Hierbij kan je een
workshop in de klas als
naverwerking boeken.

WORKSHOP IN DE KLAS

BEELDENDE WORKSHOP A MANO
(1e - 2e leerjaar)

LOCATIE

De gezellige sfeer van de voorstelling
proberen we terug te brengen met
materialen die we vinden in de klas. We
gaan aan de slag met een stukje klei en
zoeken hoe we dit tot leven brengen.
Fantasie en inleving worden geprikkeld aan
de hand van muzikale begeleiding.

in de klas
Eén klas per
workshop.
Max. 12 workshops

In de klas zitten we eerst samen in een
cirkel, vervolgens werken de leerlingen
aan een tafel met klei.

DATA

Naverwerking van de
voorstelling A Mano,
in onderling overleg
DUUR

90 à 120 min

BEGELEIDING

Laura De Cloedt
MATERIAAL

tijdschriften en
kranten
TICKETS
VOORSTELLING +
WORKSHOP IN DE KLAS.

€ 10,5 per leerling
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THEATER

ENSEMBLE LEPORELLO
Miss Wifi & Koebrev experimenteren (2e - 3e kleuterklas)
MA

11.12
13:30 - 14:20

DI

12.12
10:00 - 10:50
13:30 - 14:20

LOCATIE

Dil’Arte - auditorium
TICKETS

€ 6,5 per leerling
Max. 150 leerlingen
per voorstelling
Bij voldoende
interesse kunnen we
hierbij een STE(A)M
workshop in de klas
organiseren
STE(A)M: Science Technology Engineering - (Art) Mathematics.
TICKETS
VOORSTELLING +

Wetenschap als handeling.
Het is opendeurdag in het
laboratorium van Miss Wifi.
Voor een uurtje mogen
we toekijken naar haar
testen, onderzoeken en
experimenten. Ze heeft het
plan opgevat om de eerste
vrouw te zijn die naar de
maan reist. Zonder dat Miss
Wifi het ziet werkt Koebrev
aan zijn eigen proeven:
een geniale uitvinding om
rakketten aan te drijven.
Wanneer blijkt dat Miss
Wifi kleurenblind is komt
het hele maanproject op
de helling te staan: iemand
die geen kleuren kan
onderscheiden, zal nooit
slagen in het examen voor
kosmonaut. Maar Koebrev
heeft een oplossing
bedacht...

WORKSHOP IN DE KLAS.

€ 10,5 per leerling

www.leporello.be
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THEATER

FABULEUS EN BALLET DOMMAGE
Klutserkrakkekilililkatastrof (1e - 2e leerjaar)
DO

21.12
13:30 - 14:45

Een zigeunerverhaal, een maffia-epos,
Tom & Jerry, een opera en een western.

VR

22.12
10:00 - 11:15
13:30 - 14:45*

Komt dat zien! En oefen alvast op de meest
onuitspreekbare titel van het jaar. Het is je
enige kans om een stoeltje te veroveren voor
dit wereldschokkend, verbluffend en nooit,
never, ever eerder vertoond spektakel!

LOCATIE

Westrand - theaterzaal
TICKETS

€ 6,5 per leerling
Max. 200 leerlingen
per voorstelling.
* De voorstelling
kan ook op vr 22.12
om 13:30 gespeeld
worden indien do
21.12 en vr 22.12 om
10:00 volzet zijn.

14

Een voorstelling - niet te verwarren met
Prusterbrakkestoofvleesdebacle - die
jammer genoeg al begonnen is. Hoe vroeg
je ook komt, je bent altijd te laat.

De eerste kindervoorstelling bij fABULEUS
van Katrien Valckenaers en Maxim Storms
baadt in de nostalgische sfeer van het
rondtrekkend theater: van woonwagens
met uitklapbare podia, vrouwen met
baarden en krakkemikkige decors aan
katrollen. Het is het vertrekpunt voor een
live roadmovie over twee figuren die
zichzelf verliezen in hun podiumambities
en elkaar vol passie de nek omwringen.
Deze voorstelling werd geselecteerd voor
het Theaterfestival 2017.
www.fabuleus.be

FILM

FILM (1e - 6e leerjaar)
in overleg
in overleg
LOCATIE

Westrand - theaterzaal
TICKETS

€ 4 per leerling
Max. 450 leerlingen
per filmvertoning.

Oorspronkelijk was de voorstelling
Klutserkrakkekilililkatastrof gepland
op di 28.03.2017. Helaas hebben we de
voorstelling toen moeten afgelasten
wegens ziekte van een van de acteurs.
Na de première werd de voorstelling
erg lovend ontvangen! We zijn dan ook
heel erg blij dat we deze knotsgekke
theatervoorstelling dit seizoen een plekje
kunnen geven. Maar hierdoor kunnen
we de vertoning van een kerstfilm niet
garanderen.

We overlopen graag met jullie diverse
mogelijke opties: op vrijdag 09.02,
vlak vóór de krokusvakantie of do 29.03,
vlak vóór de paasvakantie of in de laatste
week van juni, of…
Ik hoor graag jullie suggesties.
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THEATER

HET BANKET
Vaders en eieren (5e - 6e leerjaar)
DI

09.01
13:30

WO

10.01
10:00

DO

VR

11.01
10:00
13:30
12.01
13:30

LOCATIE

in de klas*
TICKETS

€ 7 per leerling
Max. 1 klasgroep
per voorstelling
*Op vrijdag 12.01
speelt de voorstelling
ook nog eens om
19:30 in Westrand.
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Een pinguïnman volgt een pinguïnvrouw
door zeeën tot op het land. Ze stranden
ver weg van de Zuidpool, hun thuis.
De man voelt zich onweerstaanbaar
aangetrokken tot de vrouw. De vrouw
wil niet zomaar toegeven aan het grote
verlangen, maar niets menselijks is hen
vreemd. Wanneer het vrouwtje zwanger
raakt, valt er heel wat te beredderen, zeker
omdat bij de keizerpinguïns de vader het ei
uitbroedt en de moeder op zoek moet naar
voedsel.

Vaders en eieren is een universeel verhaal
over liefde en toekomstdromen, over
verdriet en familie.
Het brengt theater heel dicht bij het
publiek en maakt het toegankelijk voor
iedereen.
www.hetbanket.be

MUZIEK

MUSICA
Eersteklasconcerten met ChampdAction (1e leerjaar)
MA

DI

29.01*
09:00 - 10:30
11:00 - 12:30
13:30 - 15:00
30.01
09:00 - 10:30
11:00 - 12:30
13:30 - 15:00

LOCATIE

Westrand - eiland theaterzaal - feestzaal
- club 1
TICKETS

€ 10 per leerling
Max 120 leerlingen per
parcours.

Eersteklasconcerten met ChampdAction.
Dit parcours van 90 minuten confronteert
kinderen van het eerste leerjaar met
hedendaags gecomponeerde muziek
en haar vertolkers. Drie mini-workshops
worden elk gekoppeld aan een kort
concert. De workshops belichten
speels één of meerdere aspecten van
de uitgevoerde muziek. Zo worden de
kinderen onbewust even actoren van de
muziek die zij daarna te horen krijgen
in een topuitvoering. Al is de muziek
hen onbekend, de concertjes bieden
voldoende herkenning om volop te
genieten.

ChampdAction is een echt buitenbeentje.
Ook al heeft dit ensemble rond Serge
Verstockt zijn sporen in het artistieke
veld al lang verdiend, steeds weer
komen zij met verrassende invalshoeken.
ChampdAction is naast muziekensemble
ook artistiek labo en productieplatform
met een multidisciplinaire aanpak,
gefascineerd door wetenschap en
technologie. De erg nabije confrontatie
met de musici, hun mimiek en lichaamstaal,
en natuurlijk de muziek zelf, maakt het
geheel voor de kinderen tot een magische
ervaring!
www.musica.be

Een eersteklasconcert
bestaat uit drie
stations met telkens
een mini-workshop +
mini-concertje
* Het parcours kan
ook op ma 29.01
gevolgd worden
indien di 30.01
volzet is.
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THEATER

BLAUWHUIS
Richarken (2e - 3e kleuterklas)
DO

01.02
13:30

Richarken is een voorstelling die kinderen
in aanraking brengt met het begrip macht.

VR

02.02
10:00
13:30

Hij is heengegaan.
Hij heeft zijn loodje gelegd.
In de eeuwige jachtvelden is hij nu.
Hij is gezwicht. Ten hemel opgestegen.
Zijn kaarsje uitgeblazen.
Om zeep. Geen olie meer in zijn lampke.
Hij ademt nie meer.
Achter ‘t hoekske verdwenen.
Zo dood als een pier is hij.

LOCATIE

Dil’Arte – auditorium
TICKETS

€ 6,5 per leerling
Max. 150 leerlingen
per voorstelling.

Hij heeft den pijp aan Maarten gegeven.
Hij zal nooit, nooit, NOOIT geen
commiskes niemeer doen.
Maar gij! Ge gaat al mogen doen wa ge
wilt. Gij zijt den baas.
Van ‘t leger. Van alle grote mensen.
En de dieren.
En ook van alle kinderen.
En de meiskes. Hé?
Stel nu dat je koning wordt van alles en
iedereen, hoe zou jij het er dan vanaf brengen?
www.blauwhuis.be
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FILM

MIJN NAAM IS COURGETTE (3e - 6e leerjaar)

MA

19.02
10:00 - 11:06
13:00 - 14:06

LOCATIE

Westrand – theaterzaal
TICKETS

€ 4 per leerling
Max. 450 leerlingen
per filmvertoning.
*Hierbij kan je een
workshop in de klas
als naverwerking
boeken.

Wanneer zijn moeder overlijdt, is de
negenjarige Courgette plots moederziel
alleen op de wereld. De aardige politieman
Raymond neemt hem mee naar een
kindertehuis op het platteland. Eerst moet
hij wennen aan de nieuwe omgeving, maar
met hulp van enkele nieuwe vrienden leert
hij zijn lot te accepteren.
Deze bitterzoete, sfeerrijke stopmotionfilm kreeg in de Quinzaine-sectie
van Cannes een staande ovatie, en werd
op het Annecy filmfestival bekroond met
de publieksprijs én de prijs voor beste
film. Dat komt niet in het minst door het
scenario van de talentvolle, jonge Céline
Sciamma (Girlhood, Tomboy, Water Lilies).

De film schuwt de zware thema’s niet,
maar vindt met humor en een vleugje
melancholie het perfecte evenwicht tussen
herkenbaarheid en vervreemding. Met
hun expressieve ogen en grote, plasticine
hoofden zullen Courgette en zijn vrienden
nog veel kleine én grote harten veroveren.
Een animatiefilm van Claude Barras - ZwitserlandFrankrijk - 2016 - Nederlands gesproken - 66 min

WORKSHOP IN DE KLAS

BEELDENDE WORKSHOP
MIJN NAAM IS COURGETTE
(3e - 4e leerjaar)
DATA

in onderling overleg
DUUR

90 à 120 min
LOCATIE

in de klas
Eén klas per workshop.
naverwerking van
de animatiefilm Mijn
naam is Courgette.
Max. 12 workshops.
BEGELEIDING

Laura De Cloedt

We blikken terug naar de film ‘Mijn naam
is Courgette’ en bespreken verschillende
aspecten uit de film. Moeilijke thuissituatie,
weg van huis, pestgedrag,… Na een
inleiding over animatie technieken, kijken
we hoe de personages zijn uitgewerkt.
Vervolgens gaan we zelf aan de slag en
vormen we een eigen personage met een
eigen verhaal.
In de klas zitten we eerst samen in een
cirkel, waarna de leerlingen aan hun eigen
tafel aan de slag gaan.

TICKETS
FILMVOORSTELLING +
WORKSHOP IN DE KLAS.

€ 8 per leerling
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FILM

GUS (1e - 2e leerjaar)

VR

02.03
10:00 - 11:30
13:00 - 14:30

LOCATIE

Westrand – theaterzaal
TICKETS

€ 4 per leerling
Max. 450 leerlingen
per voorstelling.

Gus is een schuw vogeltje, alles behalve
een durver. Maar grote dromen heeft hij
wel. Dan breekt het moment van de grote
vogeltrek aan. Darius, die de zwerm al
jaren aanvoert op hun lange reis naar
het zuiden, krijgt een ongeluk. Al z’n
geheime kennis over de route moet hij
toevertrouwen aan een opvolger. En dat
wordt… Gus! Die wil graag de wijde wereld
ontdekken, maar is hij klaar voor zo’n
belangrijke opdracht?
Een animatiefilm van Christian De Vita - Frankrijk 2015 - Nederlands gesproken - 90 min
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THEATER

KOPERGIETERY
Verloren (5e - 6e leerjaar)
MA

12.03
09:00 - 10:00
10:30 - 11:30
13:30 - 14:30

DI

13.03
09:00 - 10:00
10:30 - 11:30
13:30 - 14:30

WO

DO

VR

14.03
09:00 - 10:00*
10:30 - 11:30
15.03
09:00 - 10:00
10:30 - 11:30
13:30 - 14:30

Wat is het meest dierbare dat je al verloren
hebt?
Wat verbindt ons als we elkaars taal niet
begrijpen?
Wanneer begint en eindigt een verhaal?
In Verloren nemen Christine en Audrey je
mee op theateravontuur in een magische
wereld vol boeken. Aan de hand van losse
verhalen en heel veel fantasie duik je in de
bibliotheek en in een wereld waar niks is
wat het lijkt.
In het kader van de Jeugdboekenweek (maand!)
organiseren we een “papieren” voorstelling in de
bibliotheek, tussen de boeken!
www.kopergietery.be

———
“Verloren gaat over hun (Verheyden &
Dero) verhaal. Een boek te midden van de
boeken. Het knappe is hoe beide dames
een verlies met hun zotte verbeelding
verwerken, elkaar daarin proberen te
vinden, in emotie, in taal ook. (...) waar
Verheydens poëtische taal en Dero’s
eigenzinnige manier van objectentheater
elkaar vinden, slaat de ontroering toe.”
— De Morgen
———
“Als je ziet tot wat voor kunstwerkjes
Herssens de boeken heeft kunnen
omtoveren, prikkelt dat de fantasie waar
Christine en Audrey met hun poëtische
pleidooi voor het verhaal op uit zijn. Bij
elke omgeslagen bladzijde worden de
knipsels verrassender én romantischer.”
— De Gentenaar
———

16.03
09:00 - 10:00
10:30 - 11:30
13:30 - 14:30

LOCATIE

Bibliotheek
De Wolfsput
TICKETS

€ 6,5 per leerling
Max. 75 leerlingen per
voorstelling.
* De voorstelling kan
ook op woe 14.03
om 09:00 gespeeld
worden indien alle
andere data volzet
zijn.
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THEATER

SPROOKJES ENZO
In de wolken (instapklas - 1e kleuterklas)
DI

20.03
09:00 - 09:45
10:30 - 11:15
13:30 - 14:15

WO

21.03
09:00 - 09:45
10:30 - 11:15

DO

22.03
09:00 - 09:45
10:30 - 11:15
13:30 -14:15

VR

Een vederlichte voorstelling voor peuters
van 1 tot 3 jaar.
Wil je mee verdwalen tussen de wolken en
je laten wiegen door de wind?
Wil je van dichtbij een vlieger zien vliegen,
voor het eerst in de lucht, een parachute
doen dansen of kijken hoe een bal in een
luchtballon verandert?

Kom, wij ontvoeren je naar een wereld waar
alles vederlicht is.
Kom, aarzel niet. Hier laten we je drijven op
de wolken. Hier geven wij je vleugels.
Kom, en vlieg met ons mee!
In de wolken is een interactieve
peuterproductie zo licht als lucht, zo luchtig
als de wolken. Eén acteur neemt je mee en
een circusmeisje toont haar kunsten.
www.sprookjes.be

*Hierbij kan je een workshop in de klas als
voorbereiding op of als na-verwerking boeken.

23.03
09:00 - 09:45
10:30 - 11:15
13:30 - 14:15

LOCATIE

Dil’Arte - auditorium
scène op scène
TICKETS

€ 6,5 per leerling
Max. 60 leerlingen +
10 begeleiders per
voorstelling.
WORKSHOP IN DE KLAS

BEELDENDE WORKSHOP IN DE WOLKEN
(alle kleuterklassen)
DATA

in onderling overleg
DUUR

90 à 120 min
LOCATIE

in de klas
Eén klasgroep
per workshop.
Voorbereiding op of
naverwerking van de
voorstelling In de
wolken.
Max. 12 workshops.
BEGELEIDING

Laura De Cloedt
MATERIAAL

schortjes, penselen
en/of sponsjes
TICKETS
VOORSTELLING +
WORKSHOP IN DE KLAS.

€ 10,5 per leerling
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Hoe zou het zijn hoog in de lucht tussen
de wolken. We laten ons leiden door de
wind. Maar wat doet die wind met je haar,
je kleren, je huid? We kijken hoe wind er
voor zorgt dat iets op en neer begint te
wapperen. Vervolgens gaan we aan de
slag met verf. Hoe zouden die zachte
wolken er uitzien? Van een fris briesje tot
een stevige storm.
In de klas zitten we eerst samen in een
cirkel, waarna we gaan schilderen aan
tafel.

INSTALLATIE

BERLIN, KOPERGIETERIJ & HETPALEIS
Remember the dragons (5e - 6e leerjaar)
VR

27.04
09:00 - 09:55
10:45 - 11:40
13:30 - 14:25

LOCATIE

Castelhof – kapel
TICKETS

€ 7 per leerling
Max. 30 leerlingen per
voorstelling.

Wat is de kracht van een goed verhaal?
Wat is waar en wat niet?
Neem plaats aan de grote ovalen tafel.
Op dertig schermen kijken zestig ogen van
kinderen uit alle hoeken van de wereld je
aan. Een meisje begint te vertellen.
Er volgt nog een verhaal, nog één en nog
één. Plots lijkt de hele wereld hier samen
te komen. Elk in hun eigen taal praten de
kinderen met elkaar en ontstaat er een
gesprek. Geloof je wat er wordt verteld?
In China geven ouders een feest wanneer
ze hun kind betrappen op een eerste
leugen. Tijdens het feest geldt slechts een
afspraak: er wordt uitsluitend gelogen.
Vrienden en familie vertellen elkaar de
meest waanzinnige verhalen alsof het
allemaal waargebeurd is.

Geïnspireerd door deze anekdote en door
andere ongelofelijke verhalen van overal
ter wereld creëren BERLIN, KOPERGIETERY
en HETPALEIS Remember the dragons, een
installatievoorstelling rond waarheid en
fictie voor een jong publiek. Als publiek
ben je zowel deelnemer als getuige.
Wat is de kracht van een goed verhaal?
Wat is waar en wat niet?
Remember the dragons is een versie
voor kinderen van de gelauwerde
BERLINproductie Perhaps all the dragons.
www.berlinberlin.be
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FILM

OTTO IS EEN NEUSHOORN
(2e - 3e kleuterklas)
VR

04.05
10:00 - 11:16
13:30 - 14:46

LOCATIE

Westrand – theaterzaal
TICKETS

€ 4 per leerling
Max. 450 leerlingen
per filmvertoning.
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Toppers zomervakantie belooft een saaie
boel te worden tot hij op een dag een
magisch potlood vindt. Daarnet tekende hij
nog een prachtige neushoorn op de muur
en nu is de tekening verdwenen… en staat
Topper oog in oog met een briesend beest
dat aan de gordijnen knabbelt. Hoe hou
je een hongerige neushoorn tevreden?
En wat geef je hem als al het meubilair is
opgegeten? Zou Otto de neushoorn geen
geweldig verjaardagscadeau zijn voor
Elsje, het leukste meisje van de klas?

Otto is een neushoorn is het derde en
laatste deel in een reeks verfilmingen van
de Deense auteur Ole Lund Kirkegaard. Na
Orla de kikkerslikker en Pudding T is dit
opnieuw een uitbundig en fris verhaal over
een tenger jongetje dat zichzelf overstijgt
dankzij een set magische kleurpotloden en
een koddige kolos.
Een animatiefilm van Kenneth Kainz - Denemarken
- 2013 - Nederlands gesproken - 76 min

MUZIEKTHEATER

HET LAAGLAND (NL)
Joris & de Drakentemmers (3e - 6e leerjaar)
MA

14.05 *
13:30 - 14:45

DI

15.05
10:00 - 11:15
13:30 - 14:45

LOCATIE

Westrand – theaterzaal
TICKETS

€ 6,5 per leerling
Max. 250 leerlingen
per voorstelling.
* De voorstelling kan
ook op ma 14.05 om
13:30 gespeeld worden
indien di 15.05 volzet is.

Vurig muziektheater.
Moed, doorzettingsvermogen en op jezelf
vertrouwen. Alle jongens en meiden én hun
familie krijgen er een extra dosis van mee
tijdens Joris & de Drakentemmers.
Het vuur is ontstoken. Vijf Drakentemmers
gaan jullie verrassen. De wildste
drakenzaken passeren de revue: Wat zijn
draken? Hoe vecht je tegen draken? En
hoe overleef je niet alleen deze monsters
uit bekende verhalen, maar vooral de
draken die je van binnen de baas zijn?
Draken van het hardnekkige soort dat zich
geniepig in je gedachten vast klauwt. Die
drakenstemmen in je hoofd die ervoor
zorgen dat je, als het erop aankomt, toch
niet durft te doen wat je écht zelf wilt.

In Joris & de Drakentemmers gaan de
acteurs aan de haal met de legende
van Joris en de Draak én met draken
van alledag. Al spelend en muziek
makend delen ze hun geworstel en
ontdekkingen over draken. Deze vurige
muziektheatervoorstelling schakelt, met
de vaart van een achtbaan, van panische
prinsessen naar een stoere bootcamp voor
Drakentemmers in spé.
Voorstellingen van Het Laagland staan erom
bekend dat ze zowel volwassenen als grote
broers en zussen aanspreken. De enige
voorwaarde is dat je minimaal 8 bent of ooit
8 bent geweest.
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DANS

LAP VZW
Choco of kaas? (1e - 2e leerjaar)
28.05
10:00 – 11:00
13:00 – 14:00

MA

DI 29.05
10:00 – 11:00
13:30 – 14:30
LOCATIE

Westrand – feestzaal /
theaterzaal
TICKETS

€ 6,5 per leerling
Max. 100 leerlingen
per voorstelling.

Kies ik een orka of een goudvis in mijn
opblaasbaar zwembad?
Wil ik een achterwaartse koprol kunnen,
vleugels hebben, naar de maan gaan,
uitvinder worden of wil ik wat een ander
wil?
Mag ik de gaten van de kaas opeten?
Moet ik eerst mijn frietjes opeten voor ik
een hamburger mag?
Krijg ik handschoenen in de zomer of een
badpak in de winter?

Choco of kaas? is een speelse en
interactieve dansvoorstelling waar ‘kiezenwillen-mogen-moeten-krijgen-hebben’
onderzocht wordt en vorm krijgt in
beweging en beeld.
LAP vzw wil zijn passie voor hedendaagse
dans en educatie doorgeven aan diverse
doelgroepen. We laten hen kennismaken
met de non-verbale lichaamstaal aan
de hand van artistieke voorstellingen
en projecten waar podiumkunsten en
educatie dicht bij elkaar liggen. Voor
ons bewegingsmateriaal combineren we
zeer herkenbare, natuurlijke bewegingen
met een zeer abstracte bewegingstaal.
Hierin laten we telkens het belang van
het fysieke en speelse zegevieren met
een vleugje humor. Qua educatie willen
we onze doelgroep op een veilige manier
meenemen op ontdekkingstocht naar wat
beweging allemaal kan zijn.
www.chocoofkaas.be
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BIBLIOTHEEK DE WOLFSPUT

JEUGDBOEKENMAAND
In de maand maart vindt de
Jeugdboekenmaand plaats, een heus
boekenfestival waarin het plezier van
het lezen centraal staat. In die periode
nodigt de bib alle vijfdeklassers van de
lagere scholen uit Dilbeek uit voor een
bibspel. Daarin verkennen de leerlingen
het thema van de Jeugdboekenmaand, dit
jaar wetenschap en techniek, ontdekken
ze heel wat leuke boeken en leren ze
op een speelse manier werken met de
bibcatalogus en het zoeken op internet.
Organiseer je zelf een activiteit in de
klas rond de Jeugdboekenmaand?
Laat het ons dan zeker weten!
Op www.jeugdboekenweek.be vind je
heel wat informatie en lestips terug.
Natuurlijk staan ook de medewerkers
van Bibliotheek De Wolfsput klaar
voor eventuele begeleiding en/of
ondersteuning.
AUTEURSLEZINGEN
Een ontmoeting met een jeugdauteur of
illustrator brengt kinderen binnen in de
wereld van het boek en geeft hen extra veel
zin om te lezen. Daarom nodigt Bibliotheek
De Wolfsput in de maanden april en mei
een aantal Vlaamse jeugdauteurs en
illustratoren uit voor een lezing, waaraan
de klassen uit de Dilbeekse scholen gratis
kunnen deelnemen.
Zin om jouw
klas te laten
kennismaken met
een welbepaalde
jeugdauteur of
illustrator? Geef
jouw tip dan voor
23/06/2017 door
via info@wolfsput.
be en wij proberen
hem/haar naar
Dilbeek te halen.
Op wie de keuze
dit schooljaar zal
vallen en hoe je kan
inschrijven, verneem
je zeker in de loop
van de maand
oktober via e-mail.

BOEKENTROLLEYS
Speciaal voor leerkrachten die lesgeven
in Dilbeek heeft Bibliotheek De Wolfsput
‘boekentrolleys’ in de collectie. Dit zijn
themakoffers op wieltjes die geleverd
en opgehaald worden in alle Dilbeekse
scholen. De meeste boekentrolleys zijn op
maat van kinderen uit het kleuteronderwijs
en de 1e graad van het lager onderwijs,
maar ook voor de hogere graden zijn
er enkele thema’s beschikbaar. De
boekentrolleys kunnen uitgeleend worden
volgens vaste uitleenperiodes (een 6-tal
per schooljaar) en aangevraagd via het
online formulier dat aan het begin van het
schooljaar per e-mail bezorgd wordt aan
alle Dilbeekse scholen.
Voor het kleuteronderwijs en de 1e graad
van het lager onderwijs zijn er de volgende
thema’s:
- herfst & bos
- sint & kerst
- lente & pasen
- gezonde voeding
- lichaam & zintuigen
- dieren
- beroepen
- grootouders
- griezelen
- ‘t Zuiden op wieltjes (mondiale vorming)
- O’Mundo (meertalige prentenboeken)
- rouw & dood, graven naar vroeger
(erfgoed)
- en het nieuwe thema “de appel en
de boom”, een educatief pakket
over familiekunde (opgemaakt i.s.m.
Erfgoedcel Pajottenland Zennevallei en
verschillende partners).
De thema’s voor de 2e en 3e graden van
het lager onderwijs:
- ‘t Zuiden op wieltjes:
een boekentrolley rond mondiale
vorming die gebruikt kan worden in de
kleuterklassen en alle graden van de
lagere school
- WOI:
voor de 3e graad van het lager onderwijs
- O’Mundo:
een boekentrolley met de mooiste
prentenboeken vanuit de hele wereld,
in originele taal en met Nederlandstalige
vertaling, die gebruikt kan worden in de
kleuterklassen en alle graden van de
lagere school.
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DIENST CULTUUR
EN TOERISME DILBEEK

Ontdek het verleden van je gemeente
en bezoek met je klas deze bijzondere
locaties. Voor de Dilbeekse basisscholen is
het bezoek met gids gratis.
Voor meer informatie, bel 02 451 69 30 of
mail naar toerisme@dilbeek.be.
HUISJE MOSTINCKX
Dorpsplein 5, 1700 Sint-Martens-Bodegem
Ooit was het huisje Mostinckx een
doodgewoon lemen hoevetje, één van
de vele in het Pajottenland. Het biedt
een realistisch beeld van de typische
landelijke en traditionele woningbouw en
wooncultuur van onze voorouders.
De schuur naast het huisje is ingericht als
hoppemuseum en bezoekersruimte.
Plan je met je klas een bezoek aan huisje
Mostinckx? Een geleid bezoek op maat is
mogelijk. Voor Dilbeekse basisscholen is
het bezoek gratis (gids inbegrepen).
Per groep max. 20 personen toegelaten.
DE PEDEMOLEN
Lostraat 84, 1703 Schepdaal
Sinds de 14e eeuw wordt hier graan
gemalen en nog steeds werkt de
watermolen volgens eeuwenoude
technieken. De molenaars laten het
waterrad draaien, in de oude bakoven
wordt er brood gebakken en in het
woonhuis ontdek je de rijke geschiedenis
van de Pedemolen. In het grote
molendomein met zijn spaarvijvers en
boomgaard kan je rustig genieten.
Plan je met je klas een bezoek aan
de Pedemolen? Op en rond de site
zijn er tal van begeleide activiteiten
mogelijk. Scholen kunnen een educatief
dagprogramma aanvragen en een geleid
bezoek op maat is mogelijk.
Voor Dilbeekse basisscholen is het bezoek
gratis (gids inbegrepen).
Per groep max. 25 personen toegelaten.
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KASTEEL DE VIRON
Gemeenteplein 1, 1700 Dilbeek
Het kasteel de Viron is een beschermd
monument dat werd gebouwd in 1862
voor familie de Viron. Vandaag heeft het
kasteel voornamelijk een ceremoniële
functie. Tijdens de rondleiding stap je
eerst rondom het gebouw en ontdek je
de omgeving, nadien bezoek je binnen de
oude raadzaal, de trouw- en schepenzaal.
Op de tweede verdieping kan je in de
nieuwe raadzaal plaatsnemen achter de
stemknoppen van de gemeenteraad.
Voor Dilbeekse basisscholen is het bezoek
gratis (gids inbegrepen).
Per groep max. 20 personen toegelaten.

INFO & TICKETS

Voor reservatie en praktische info,
contacteer Erika Boeynaems:
erika.boeynaems@westrand.be
of 02 453 17 07
Voor inhoudelijke vragen of ondersteuning
kan je terecht bij Elisabeth Maesen:
elisabeth.maesen@westrand.be
Je kan reserveren bij een bezoek aan
Westrand, telefonisch, schriftelijk of
per e-mail.
Vermeld telkens:
- naam, adres, telefoonnummer en
e-mailadres van de school
- naam, adres, telefoonnummer en
e-mailadres van de contactpersoon
- titel, datum en uur van de gewenste
voorstelling
- klas en titularis met e-mailadres
- aantal leerlingen en begeleiders

WESTRAND
CULTUURCENTRUM DILBEEK
Kamerijklaan 46
1700 Dilbeek
+32 (0)2 466 20 30
info@westrand.be
westrand.be
#westranddilbeek
facebook.com/westranddilbeek
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