CC STROMING BERLARE
SCHOOLPROGRAMMATIE

17
18

WORKSHOPS BEELDENDE KUNSTEN

In de workshop maken de kinderen een ontdekkingstocht door
de tentoonstellingsruimte van CC Stroming.
Op een leuke en speelse manier leren ze niet alleen te kijken
naar de kunstwerken, maar gaan ze deze ook ontleden en
interpreteren.

TENTOONSTELLINGEN

De beeldentaal die de kinderen zich tijdens de rondleiding
eigen maken, inspireert hen om zich creatief uit te drukken.
Na een korte rondleiding krijgen de bezoekers de kans om te
experimenteren en in de huid van de kunstenaar te kruipen.

locatie
prijs
opmerking
leeftijd
duur

CC Stroming, lokaal KUNSTacademie
1,00
per klasgroep
vanaf derde kleuterklas
max. 1,5 uur

tentoonstellingen

SYLVIE MONDEN

Haar grafisch werk is een beeldende kroniek, vertrekkend van
haar onmiddellijke omgeving. Ze registreert op een obsessieve
manier dingen in haar leefwereld. Alledaagse dingen vormen
een aanleiding om beelden te maken, die steeds via associaties
andere beelden regenereren.

7, 14, 21 en 28 november, 5, 12 en 19 december

NICOLINE VAN STAPELE

Nicoline van Stapele bouwt al meer dan twee decennia
spontaan gedreven aan een verzameling van werken die
speeldriftig omgaan met de ordening der dingen en onze niet
vanzelfsprekende positionering daarin. In de maat van haar
eigen schijnbaar metronomisch systeem krijgen aan de natuur
ontleende of geometrische patronen vorm in tekeningen,
collages, installaties en sculpturen.
16, 23 en 30 januari, 20 en 27 februari

tentoonstellingen

11.03
11:00

WOVEN STORIES

Moderne tapijten, gemaakt door ontwerpers van San Francisco
Bay, zijn gemaakt van oude brandweerslangen. Ze hebben levens
gered, vuur en hitte getrotseerd en duizenden kubieke meters
water getransporteerd. Ze worden herwerkt tot authentieke en
functionele tapijten.
13, 20 en 27 maart, 17 april

schoolvoorstellingen
2de graad lager onderwijs

19.10

VILLANELLA
Alex in Vuilbakland

©Charlotte Sampermans

Choreografe Maria Clara Villa-Lobos liet zich inspireren door
de magische wereld van ‘Alice in Wonderland’. Ze zocht een
originele en ludieke manier om onze wegwerpmaatschappij in
vraag te stellen.
‘Alex in Vuilbakland’ wil kinderen warm maken voor milieukwesties en ecologie door afval een transformerend, creatief
potentieel toe te dichten.

kleuters

DE KOLONIE MT
MannekeTap

MannekeTAP is een eenzaam, beetje stuurs mannetje, dat elke
dag dezelfde routines volgt: opstaan, kopje koffie drinken, de
krant lezen, turnoefeningen doen…
Enkele toevallige ontmoetingen brengen weer meer klank en
kleur in zijn leven. Een vinger tikt. Een voet haalt uit. Voelt hij
daar het ritme van het tappen weer?

SCHOOLVOORSTELLINGEN
SCHOOLVOORSTELLINGEN

SCHOOLVOORSTELLINGEN

23.10 /
24.10

schoolvoorstellingen
peuter en 1ste kleuter

20.11
21.11

TAL EN THEE
Boom

Boom is een warm nest in een spannend bos. Genereus in beeld
en muziek. Met mechaniekjes en de klank van blad, tak en eik.
Zonder woorden vertelt Boom een verhaal over een jonge vogel
die de vlucht naar het zuiden mist. Op de tonen van doedelzak,
sopraansax en diatonische accordeon gaan de seizoenen voorbij.
Boom houdt het midden tussen een intiem concert en een
theatervoorstelling.
1ste graad lager onderwijs

30.11

TG GRAASLAND
Brrr

Een humoristisch verhaal vol nieuwsgierige pinguïns, koude
neuzen en sneeuw… heel veel sneeuw.

©Richard Smits

‘Brrr’ is een warme voorstelling over de gewenning om alleen te
zijn en het dilemma om je aan te passen. Wat als je elkaar denkt
te snappen, maar elkaar toch niet begrijpt?

schoolvoorstellingen
1ste en 2de graad lager onderwijs

18.01

FABULEUS
Klutserkrakkekilililokatastrof

Klutserkrakkekilililokatastrof schippert tussen een zigeunerverhaal, een maffia-epos, Tom & Jerry, een opera en een
western.
Een voorstelling die baadt in de nostalgie van het rondtrekkend
theater. Jammer genoeg is de voorstelling al begonnen. Hoe
vroeg je ook komt, je bent altijd te laat.

kleuters

28.02 /
01.03

SPROOKJES EN ZO
Lampionaio

©Rudi Schuerewegen

Een magische interactieve circustheatervoorstelling. Luister
naar het verhaal van Marco die later ‘lampionaio’, lantaarnaansteker, wil worden. Dan zal hij bij zonsondergang de nacht
aansteken en haar net voor zonsopgang weer uitdoven.
Lampionaio is een lichtvoetige interactieve voorstelling, spannend en kleurrijk met verrassende circusnummers, bewegende
objecten en poppen.

schoolvoorstellingen
3de graad lager onderwijs

20.03

SPEELMAN
Vogelvlucht

Niet meer naar school kunnen gaan, je huis moeten achterlaten
en je familie verliezen. Dagelijks worden we geconfronteerd met
de wrede gevolgen van oorlog, waar ook ter wereld.
Naast ontelbare mensen die op de vlucht slaan, blijft altijd een
deel achter dat niet weg kan. Het is die groep die we volgens
regisseur Stan Reekmans vaak vergeten. Dat besef bracht hem
jaren geleden al op het idee om met Theater Speelman een
voorstelling te maken over twee kinderen die in oorlogsgebied
opgroeien.
3de graad lager onderwijs

17.05

HOGE FRONTEN
Niet vergeten

Niet vergeten is een voorstelling over kostbare herinneringen
en de dingen die je liever vergeet.
De voorstelling is opgevat als een theatraal luisterboek. Joke
Van Leeuwen vertelt het verhaal dat het publiek hoort via een
koptelefoon, terwijl de acteurs op de scène spelen.

PODIUMVOORSTELLING
De schoolvoorstellingen vinden plaats om 10 en 14 uur. Een ticket voor een schoolvoorstelling kost 3 euro per leerling. Als begeleider woon je de voorstelling gratis bij. Het bezoeken van een podiumvoorstelling kan al dan niet gekoppeld worden aan een
nevenactiviteit op de site van CC Stroming. Wat dacht je van een workshop, kijkje achter de schermen, een bezoek aan de bib of
de brandweer? De boterhammen kunnen in een lokaaltje van CC Stroming genuttigd worden.

KIJKJE ACHTER DE SCHERMEN
Klassen kunnen CC Stroming achter de schermen bezoeken. Het personeel van het cultureel centrum geeft een woordje uitleg
over de artiesten, pers, tribune, activiteiten, verlichting,… De kinderen worden rondgeleid door de bureaus, grote zaal, podium,
regiekamer, garage, foyer, kleedkamers,…
Doelgroep: vijfde en zesde leerjaar, 1 klasgroep | Datum: na afspraak | Duur: 1,5 uur
Prijs: gratis voor scholen die intekenen op een podiumvoorstelling, 1 euro/kind voor andere scholen

BEZOEK BIBLIOTHEEK

PRAKTISCH

Een theaterbezoek is tevens te combineren met een bezoek aan de bib.
Meer info bib: 052 43 25 55

praktisch

OPENINGSUREN CC STROMING BERLARE
maandag
woensdag
donderdag
vrijdag		

13:00 - 17:00
09:00 - 12:00 | 13:00 - 19:00
09:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00
09:00 - 12:00

KUNSTACADEMIE WETTEREN, FILIAAL BERLARE
De KUNSTacademie Wetteren heeft filialen in Berlare.
Kinderen kunnen er wekelijks terecht voor plastische vorming, notenleer,
instrumentenleer en dictie.

Cultureel Centrum Stroming
Dorp 101
9290 Berlare
052 43 25 50
cultuur.reserveren@berlare.be

KUNSTacademie
tekenacademie: 09 366 00 54
muziekacademie: 09 369 24 90

COLOFON
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