25 jaar CC Stroming
jeugdprogrammatie

Krijg de cultuurkriebel in CC Stroming!
25 jaar CC Stroming
vol gedeelde herinneringen
een zilveren jubileum
hulde aan de passie,
inzet en creativiteit
theater, muziek en kunst
jouw aanwezigheid en lach
de basis voor de toekomst
We vieren ons 25 jarig jubileum met een CultuurStart op zondagnamiddag. Voor die gelegenheid toveren we onze parking
om tot een kermisdorp. Tijdens de krokusvakantie lanceren we voor het eerst een filmkampje. We plannen ook voor het eerst
workshops rond poëzie. Kinderen prikkelen, verrassen en hun creativiteit aanwakkeren. Dat doen we met theater, muziek, circus en humor. Onze podiumvoorstellingen vervolledigen het programma tijdens de weekends en vakantieperiodes.
Dit alles kan je beleven met je ouders, broers en zussen of familie, maar natuurlijk ook met je klasgenoten.
Als je met je klas op stap wil, dan kan je kiezen uit twee voorstellingen voor jouw leeftijd. We programmeren per graad
twee schoolvoorstellingen en dit vanaf de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar.
Tot binnenkort!
Leen De Greve
jeugdprogrammator

2019		
2020		

FAMILIEVOORSTELLINGEN

zondag

viering 25 jaar CC Stroming

15.09
14:00

CULTUURSTART
(3+)

Carnivale!
Ter gelegenheid van de CultuurStart voor families toveren we
onze parking om tot een kermisdorp met buitengewone installaties, absurde intermezzi en prachtige attracties die door een
vreemd kermisvolkje én jullie worden bediend en gemanipuleerd.
Kom het Animalium bezoeken, een zoo van (bijna) uitgestorven
dieren of laat je (ver)voeren door een kleine zweefmolen met 4
unieke vliegmachines.
De circusschool, de bib en vele anderen zijn ook van de partij. Een
grote knipoog naar het verleden, met een eigen invulling. Trek je
retrojurkje of salopette aan en je krijgt een spie van onze overheerlijke feesttaart.
www.machienerie.be
www.facebook.com/ikendentheo
www.sarakasi.be

locatie
prijs

parking CC Stroming
gratis

woensdag

film

30.10
15:00

NACHTWACHT
De poort der zielen (8+)

De bewoners van het pittoreske Schemermeer maken zich op
voor een groot dorpsfeest. Vladimir, Wilko en Keelin, de leden
van de Nachtwacht, hebben extra reden tot feesten want hun
vriend en mentor Vega mag eindelijk uit zijn boek komen.
Maar de vreugde is van korte duur want de drie helden krijgen
slecht nieuws te horen. Iemand van hen zal immers de Nachtwacht moeten verlaten.
Ondertussen beraamt de opperdemon Nemmeza snode plannen
om alleenheerser te worden over alle werelden.
Zal de Nachtwacht sterk genoeg zijn om dit duistere wezen tijdig
te stoppen?
B - 2018 - Gert-Jan Booy
i.s.m. bibliotheek Berlare

©Studio 100

op de vooravond van Halloween

locatie
prijs
opmerking
UiTPAS kansentarief

grote zaal
5,00
inclusief drankje en
knabbel in de pauze
1,50

zondag

theater

10.11
15:00

TOUT PETIT
Licht! (3+)

Kleine lichtjes en grote spots tollen over het podium. Het licht
danst in het rond en de performers bewegen mee. In ‘licht!’
maak je kennis met de vele nuances van licht zoals het schemerlicht van een zaklamp en het felle licht van een grote spot.
Elk schijnsel brengt een andere sfeer. De voorstelling prikkelt
jouw verbeelding. Ze zorgt voor verwondering bij jonge kinderen
én volwassenen.
‘Licht!’ is een woordeloze danstheatervoorstelling over bewegend licht. Aan het eind van de voorstelling wordt het publiek
uitgenodigd om zelf te experimenteren met licht.
met: Lies Cuyvers en Ciska Vanhoyland
www.toutpetit.be

locatie
prijs
- 26 / t.e.m. 12 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
9,00
6,00 / 3,00
1,50

zondag

opera

01.12
15:00

DE PIEPKES
Operaar Poephaar (5+)

Dirk droomt over poephaar. Bij het ontwaken, merkt hij dat zijn
droom waarheid is geworden. Raar maar waar! Wat zullen de
mensen daarvan denken? Kan De Rappende Kapper uit Kwetteren
helpen? De Prima Flatulina?
Je hoort en ziet het allemaal in de ‘Operaar Poephaar’!

©Evy Ottermans

De ‘Operaar Poephaar’ is een verpiepte opera. Een volledig
gezongen verhaal in de traditionele vorm van een opera,
gesnoeid door Pieter-Jan De Smet en samen met Piepkes
Frederik Sioen en Sarah Yu Zeebroek op scène. In een regie
van Jan Bijvoet.
Voor kinderen en kinderen van leeftijd.
www.depiepkes.be

locatie
prijs
- 26 / t.e.m. 12 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
9,00
6,00 / 3,00
1,50

zondag

circus

15.12
15:00

CIRCUS
Hands some feet (3+)

Hands some Feet is een dynamische, frisse, hedendaagse circusshow, die naadloos de beheersing van jongleren en koorddansen
combineert. Aangevuld met innovatieve acrobatie, fysiek theater,
springtouwen en live muziek.
Het stuk is gemaakt door Liisa Näykki (F) en Jeromy Zwick (AU/
CH) en wordt aangedreven door hun onvoorwaardelijke passie
om samen te creëren.

©Philie Deprez

Inspiratie voor de show komt van een woord dat alleen in de
Finse taal te vinden is: ‘Hepuli’: een uitbarsting van emotie,
waaraan zelfs de meest geciviliseerde grote aap niet kan weerstaan.

locatie
prijs
- 26 / t.e.m. 12 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
9,00
6,00 / 3,00
1,50

zaterdag

theater

11.01
19:00

THEATER TIERET
Raspoetin (8+)

Aan het hof van de laatste Tsaar, Nicolaas II, gonst het van de
geruchten, halve complotten en hele intriges. Middelpunt van
dit alles is de ‘bezeten monnik’ Raspoetin: gebedsgenezer en
vertrouweling van de tsarina. Door sommigen aanbeden, door
velen gehaat, maar vooral door iedereen gevreesd.
100 jaar na zijn dood ontrafelen we heel zorgvuldig de waarheid
achter de mythe. In een wolk van wierook en kruitdamp vertellen
we het verhaal van de laatste Tsaar, de wonderschone liefde tussen kroonprins Aleksej en zijn zus Anastasia en vooral het verhaal
van Raspoetin!
Een meeslepende, historische én hilarische rollercoaster vol
poppen, muziek en zwarte magie. Hier vloekt men niet want
Raspoetin ziet u!
www.tieret.be

locatie
prijs
- 26 / t.e.m. 12 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
9,00
6,00 / 3,00
1,50

zaterdag

workshops

01.02
POEZIEWEEK
10/14:00 (8+)
Workshop Creatief schrijven (10 uur)
“Dit moet ik opschrijven”, denk je soms als ouder wanneer je hoort
hoe creatief of inventief je kinderen uit de hoek komen. Kinderen experimenteren als vanzelf met taal. Dendermonds talent Liz
Corthals haalt ongelooflijk veel inspiratie uit de uitspraken van haar
dochter en zit zelf niet verlegen om mooie teksten. Waarom zou
je al die spontaniteit niet gebruiken om er samen iets moois en
leuks van te maken? Je schrijft in per duo ouder-kind.
Workshop Slam Poetry (14 uur)
Schrijf een krachtig slamgedicht
Tijdens een workshop Slam Poetry draait alles om woorden en
hoe deze op een krachtige manier te uiten. Slam Poetry combineert poezië en performance. Woord en lichaam. We schrijven
een slamgedicht en brengen dit tot leven met een ontroerende
performance.
Inschrijven via cultuur.reserveren@berlare.be of 052 43 25 50

locatie
prijs
opmerking

diverse locaties CC
12,00 / workshop
20,00 / 2 workshops
reserveren verplicht

zaterdag

performance

08.02
18:00

SPROOKJES EN ZO
Incontri #2 (2+)

Een magische vuurperformance voor iedereen!
Bij valavond steken we de vuren aan en nodigen we je uit op
een eigenzinnig vuurspektakel in openlucht. Met Incontri #2,
Italiaans voor ontmoetingen, vertellen we je een klein verhaal
vol sterke beelden dat je doet wandelen tussen de sterren en
laat dansen tussen de vlammen. Paraplu’s worden draaimolens
van vuur, vuurslangen schieten weg in het donker…
Een fantastisch vuurspektakel op het evenementenplein van het
vernieuwde Boerenkrijgpark, ter gelegenheid van winterkermis
Overmere.

©Rudi Schuerewegen

met: Pietro Chiarenza, Nicola Cazzalini en Sara Passerini

locatie
prijs

Boerenkrijgpark
gratis

zaterdag

muziek

22.02
20:00

PERCUSSIVE
GeTIKt! (8+)

De klok tikt ongenadig.
Tijd is er altijd te weinig.
Tijd vliegt voorbij, zet ons onder druk.
Tijd is alles – zeker voor een drummer!
Sam, Jef en Bert - ietwat van lotje getikt - brengen hun publiek al
jarenlang van slag. In het visueel slagwerkspektakel GeTIKt! krijgen
timing, ritme en power een nieuwe dimensie.
Het energieke trio Percussive rijgt de spectaculaire acts, doorspekt
met verbluffende muziek en aan elkaar gelijmd met een tijdloos
thema, naadloos aan elkaar.
GeTIKt! gaat over tijd en klinkt als een klok! BAM!
met: Sam Gevers (percussie), Jef Vanheyden (perscussie), Bert Van
Rillaer (percussie) en Suzanna Pezo (tapdans)
www.percussive.be

locatie
prijs
- 26 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
16,00
10,00
1,50

zondag

workshop

KATRIEN OOSTERLINCK
23.02
14/16:00 Massage-collage (6+)
Rustgevende activiteit voor families en kinderen van 6 tot 12
jaar.
Je sluit je ogen... Regen tokkelt op je hoofd, handen kneden je
schouders, een slang glijdt zig zag over je rug, je arm wordt uitgeknepen als een tube tandpasta! Je opent je ogen... Gele bollen
rond je hoofd, groene vierkanten op je schouders, een rode lijn
langs je ruggengraat, blauwe driehoeken rond je armen!
In ‘massage-collage’ installeren jong en oud zich per twee
op een rustig eilandje in de ruimte voor een adempauze in de
drukte. Begeleid door een gids die de bewegingen voordoet,
geven ouders en kinderen elkaar een korte massage. Warm licht,
vreemde geluiden en zachte kussens zorgen voor de sfeer.
Wat heb je gevoeld in je lichaam? Je hoeft het niet te vertellen
met woorden. Het mag met stickers op kalkpapier. Verschillende
vormen en kleuren kunnen jouw sensaties verbeelden. Zo kun je
ook zien wat de ander gevoeld heeft.

locatie
prijs
- 26 / t.e.m. 12 jaar
UiTPAS kansentarief

zaal Ignace De Wilde
9,00
6,00 / 3,00
1,50

ma en di

filmfestival

24.02
25.02

FILMFESTIVAL
(6 tot 10 jaar)

Tijdens de krokusvakantie plannen we ons eerste filmfestival voor
kinderen tussen 6 en 10 jaar. Naast supergoeie films, zijn er ook
workshops en interactieve installaties.
Programma maandag:
9-12 uur: workshop filmtechnieken
12-14 uur: Mashup tafel en Fugl installatie
14 uur: filmvertoning ‘Earth, een onvergetelijke dag’
Paul Webber, Richard Dale, GB, 2017
Programma dinsdag:
9-12 uur: workshop schaduwanimatie
12-14 uur: Mashup tafel en Fugl installatie
14 uur: kortfilms ‘Mia’ & ‘Aatos en de wereld’ met aansluitend
workshop
Inschrijven voor de workshops via cultuur.reserveren@berlare.
be. Wij voorzien een drankje en versnapering. Boterhammen zelf
meebrengen.

©Ministerie van Beeld

i.s.m. JEF jeugdfilm

locatie
prijs 1 dag
prijs 2 dagen
prijs enkel film ‘Earth’

CC Stroming
20,00 euro
30,00 euro
5,00 (incl. drankje)

zondag

muziek

01.03
15:00

HET LAATSTE BEDRIJF
Badaboem! (6+)

Badaboem is de heerlijk geestige theaterhit voor iedereen
van 6 tot 106. Het ultieme muzikale familiespektakel. Jong en
oud gaan naar buiten met een brede smile op de lippen en de
Badaboem-meezingers in de kop.
Badaboem is een roffelende ode aan drums en alle vormen van
percussie. Van trommelkorpsen over rockbands tot techno. Het
is een poëtisch verhaal over een hopeloos verliefde trommelaar
en een prachtige drumster. Dat alles in een knetterende tekst op
rijm en vol humor. Maar ook met een diepere grondlaag, bij jong
en oud al te herkenbaar: de strijd tegen je eigen kritische stem.
Een wervelend videospektakel ondersteunt de show, in een regie
van Nic Balthazar, waarin ook het publiek slagwerker wordt.
met: Bert Huysentruyt en Annebelle Dewitte
www.badaboem.net

locatie
prijs
- 26 / t.e.m. 12 jaar
UiTPAS kansentarief

grote zaal
9,00
6,00 / 3,00
1,50

zondag

wandeling

17.05
14:00

STILTEWANDELING
(6+)

Op zoek naar de muziek van de natuur...
We leggen een verrassend parcours af doorheen ongekende
plekjes natuur. Op een onverwacht moment, verscholen tussen
het struikgewas, wordt de hangdrum bespeeld. Dit bijzondere
percussie-instrument lijkt qua vorm wel wat op een schaalmodel van een UFO en brengt spirituele, mysterieuze klanken
voort.
Wandeling doorheen de Hemelse Rij. Laarzen noodzakelijk!
Afspraak aan de ‘Scheve Villa’ (Donklaan 7).
i.s.m. vzw Durme

locatie
prijs
- 26 / t.e.m. 12 jaar
UiTPAS kansentarief

Hemelse Rij
9,00
6,00 / 3,00
1,50

woensdag

vorming

10
lessen

TECHNIEKACADEMIE
vijfde en zesde leerjaar

Wat beleef je in de Techniekacademie?
In een technologielabo maak je kennis met technologisch gereedschap
en nieuwe materialen. Je ontdekt dat techniek en technologie overal
om je heen zijn. Je zet zelf technische systemen in elkaar en wie weet
zorg je er als toekomstige uitvinder voor dat je begeleider van jou iets
opsteekt.
Jongens en meisjes met goesting in STEM kiezen voor de
TECHNIEKACADEMIE !
lesgever: De Creatieve Stem vzw
www.decreatievestem.be
052 43 25 50
ccstroming@berlare.be

locatie
uur
data
prijs

foyer
14 tot 16 uur
27/11, 4/12, 11/12, 18/12, 8/1,
15/1, 22/1, 29/1, 5/2, 12/2
50,00 voor 10 lessen

2019		
2020		

TENTOONSTELLINGEN / WORKSHOPS
SCHOOLVOORSTELLINGEN

tentoonstellingen

vanaf
12.09

BERLAARS SALON
geen workshops

Ter gelegenheid van ons jubileum organiseren we het Berlaars
salon in onze galerie. De tentoonstelling die tweejaarlijks plaatsvindt in het kasteelpark Berlare, zal nu haar onderkomen vinden
in ons huis. Ben je amateurkunstenaar en woon je in Berlare? Dan
is dit jouw kans om je te presenteren aan een groter publiek.
Allerhande werk is welkom. Iedere deelnemer mag één kunstwerk aanbieden. Wil je meedoen? Neem contact met ons op via
ccstroming@berlare.be of 052 43 25 50.
tot 3 november

KLAAR CORNELIS
workshop

Houten stammetjes en gevonden resthout zijn door mijn handen
getransformeerd in ruimtelijke poëzie. Heel kwetsbaar en tactiel
zijn ze getuige van nooit vertelde dromen. Het toevoegen van
kleine architecturale elementen, zoals een raamopening of een
trapmotief, geven de sculpturen een herkenbaarheid van alledaagse dingen. Zo verschijnt een nieuwe ‘ver-houding’ tegenover de ons omringende ruimte en/of werkelijkheid.
tot 5 januari

TENTOONSTELLINGEN

vanaf
10.11

tentoonstellingen

vanaf
12.01

BERT DE GEYTER
workshop

Bert De Geyter is in de eerste plaats tekenaar, maar maakt ook
objecten en installaties.
In een bijna zuiver formalisme, boven emotionele en expressieve
acties, experimenteert hij met vorm, materie, kleur en ruimte.
De vorm is die van het menselijk abstract denkvermogen. De
materie is die van het verloren/gevonden object en hoe de logica
diens bestemming onthult.
tot 23 februari

vanaf
01.03

EMIEL DE BLOCK
workshop

In 1941 werd in Berlare Emiel De Block geboren. Emiel wordt
gedreven door schoonheid. Uit een blok ruwe marmer schept
hij steeds weer sublieme vormen, of hij giet ze in brons.
Vrouwentorso’s en fragmenten van lichamen, meestal figuratief,
soms abstract. Hij toont ons het creatieproces, van klei tot beeld.
tot 19 april

tentoonstellingen

vanaf
13.03

RASA
Huid (8+) - begeleid bezoek

Tentoonstelling en onderzoekslabo voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Je huid verbindt je met de buitenwereld. Ze beschermt en spiegelt
je. Maar het heerlijkste van je huid is wel dat ze voluit kan voelen.
Van zachte strelingen komen je haartjes overeind, van te veel zon
gaat ze verbranden.
Huid toont kunstwerken van o.a. Jalila Essaïdi, Fia Cielen, Berlinde
De Bruyckere, Bart Hess, Renee Verhoeven.
tot 27 maart (locatie: zaal Ignace De Wilde)

vanaf
26.04

NIK VERMEULEN
geen workshops

Nik Vermeulen zet gekende sprookjes als ‘Assepoester’, ‘De
schone slaapster’ en ‘Sneeuwwitje’ om in verstilde fotografische
beelden die net iets anders lopen dan in uw en mijn herinnering.
De foto’s belichten een dualiteit die kenmerkend is voor heel wat
sprookjes. In scène gezet op bijzondere plaatsen en fotografisch
sterk in beeld gebracht, wil de fotograaf komaf maken met het
obligate ‘happy end’.
tot 31 mei

bibliotheek

VERTELMOMENT VOOR KLEUTERS

Komen jullie luisteren?
Wij lezen op woensdagnamiddag een boekje voor aan kleuters
van 3 tot 7 jaar. Het vertelmoment duurt ongeveer een kwartiertje.
- bibliotheek Berlare: elke 1ste en 3de woensdag om 15 uur
- IBO ‘t Biebelotje Uitbergen: elke 4de woensdag om 14 uur
- IBO De Speling Overmere: elke 2de woensdag om 14 uur

DIGIMOMENT

Spelenderwijs programmeren voor kinderen van 4 tot 12 jaar
met Bee-Bot en Blue-Bot.

BIBLIOTHEEK

bibliotheek Berlare: elke 2de woensdag om 15 uur
gratis

schoolvoorstellingen
tweede graad lager onderwijs

14.10 /
15.10

THEATER SPEELMAN
Nautilus

©Kristel Dierckx

‘Nautilus’ is een verhaal over een duikboot, haar kapitein en hun
missie!
In deze voorstelling interpreteert Speelman de klassieker ‘20.000
mijlen onder zee’ van Jules Verne. Met elementen uit dit verhaal
vertelt Speelman het epos vanuit haar eigen standpunt. De mens
van vandaag kijkt rondom zich naar een steeds krankzinniger
wordende wereld. Wat als de grootste pessimisten onder ons
profeten dreigen te worden? Waar kunnen we in de toekomst
nog naartoe als we zo blijven omgaan met onze planeet?
2de en 3de kleuterklas

SCHOOLVOORSTELLINGEN

21.10 /
22.10

GILLES MONNART
Mousse

Wil je ontdekken wat er kan gebeuren met een oude matras of
hoe je van een spons een lekker broodje maakt? In de wondere
wereld van Mousse ontmoeten twee heel verschillende mensen
elkaar: de strenge straatveger Alfons die van orde houdt en de
zwerfster Antoinette die tussen rommel leeft. En toch worden ze
dikke vrienden.
Twee dansers-acteurs creëren met enkele stukken ‘Mousse’: een
woordeloze wereld die voortdurend omgetoverd wordt.

schoolvoorstellingen
1ste graad lager onderwijs

03.12 /
04.12

HET WOLK
Mist

©Tim De Backer

Het Wolk knutselt een creatieve voorstelling van twee meisjes
die heimwee hebben naar hun geboortedorp. Ze willen terug
naar de situatie van vroeger, zoeken troost bij elkaar en in hun
herinneringen. Ze herontdekken elke straat, elk huisje en iedere
bewoner. De positieve kanten, maar helaas ook de negatieve.
Mist maakt het thema van scheiden en ruzie bespreekbaar voor
jonge kinderen met warme beelden, regen en wind. Kortom een
voorstelling over gemis en dat dat verdomd lastig is.
peuter en 1ste kleuterklas

07.01 /
08.01

SPROOKJES EN ZO
Wit

©Rudi Schuerewegen

Een ondergesneeuwd sprookje voor kleuters vanaf 2 jaar.
Uit de hemel dwarrelt sneeuw. Ze danst als een wolk vlinders
op de wind. De sneeuw verandert de hele wereld, alles wordt...
wit!
Wit, een streelzacht verhaal om met open mond naar te kijken. Met
je neus in de lucht en soms zelfs holderdebolder ondersteboven.
Lichtspel, muziek, acrobatie, poppentheater en talloze magische
voorwerpen.

schoolvoorstellingen
3de graad lager onderwijs

©Studio Veen

21.01 /
22.01

BEUMER & DOST
Reis om de wereld in 80 dagen

Als hoogtepunt van zijn bezoek aan de multicultiwijk Koekenberg
zal de koning een immense muurschildering onthullen met de
titel ‘De reis om de wereld in 80 dagen’. Reizend leer je tenslotte andere culturen kennen en respecteren. Het comité, met de
opdracht om de blinde muur in de buurt aan te pakken, laat de
ene na de andere steek vallen. De tijd begint te dringen en twee
huisschilders krijgen daags voor de onthulling de spoedklus in de
schoot geworpen. Zal het hen lukken?
Slapstick in een sociaal bewogen jas.
2de en 3de kleuterklas

12.02

ULTIMA THULE
BAM! (try-out)

BAM!
Een knal. Een grote ramp. De wereld naar de vaantjes.
Schiet er nog iets over? Ja, daar! Nog één stukje land. En daar!
Een man. En daar! Een vrouw.
BAM! is een voorstelling over helemaal opnieuw beginnen, over
elkaar leren kennen, in de gelijkenissen en de verschillen, over
je plek zoeken, over dromen van een nieuwe wereld en over
soms eens botsen.

schoolvoorstellingen
2de en 3de kleuterklas

03.03 /
04.03

K.A.K.
Snøw

Beste kløter,
De Grote Mensen willen niet luisteren, dus jij moet mij helpen!
Ik smelt! Mijn vriend zijn huis smelt ook!!! Wij hebben jullie hulp
nodig! Help ons alsjeblieft! Kom snel! Nee! Nu!!!
Met vriendelijke groeten, De Sneeuwman
Snøw is een kløtervoorstelling van K.A.K. over de klimaatcrisis.
Samen met een pinguin, een frigo en een rochelende vuilniszak
komt K.A.K. in opstand tegen alle Grote Mensen die niet willen
luisteren.
2de en 3de graad lager onderwijs

©Stephan Vanfleteren

10.03

ZONZO COMPAGNIE
Koper & Vel

‘Koper & Vel’ is een ode aan de fanfare in klank en beeld. Nu eens
een feestelijke uitnodiging om te dansen, dan weer een statig
eerbetoon of een streepje troost in de rouwstoet. Fanfaremuziek
draagt ons door elk ritueel in het leven, is als het ware de klank
van het leven zelf.
Op de scène staan twee percussionisten en zeven koperblazers.
Negen muzikale klasbakken en karakterkoppen die het concept
‘fanfare’ oprekken in alle richtingen. Ze klinken grotesk en absurd,
ingetogen en sober, of verdwalen in merkwaardige danspassen.

schoolvoorstellingen
kleuter en lager onderwijs

20, 21 &
23.04

TECHNOPOLIS ON TOUR

Verspreid het nieuws: Technopolis trekt in het schooljaar 20192020 op tournee doorheen Vlaanderen met een gloednieuwe
reeks wetenschapsshows voor scholen!
Op het programma staan 3 shows met als thema’s lucht, gassen
en druk. De shows worden gegeven door volleerde edutainers:
rasechte showbeesten met een wetenschapsknobbel!

2de graad lager onderwijs

18.05 /
19.05

STILTEWANDELING

We leggen een verrassend parcours af doorheen ongekende
plekjes natuur. Maar op een onverwacht moment, verscholen
tussen het struikgewas, wordt de hangdrum bespeeld.
Dit bijzondere percussie-instrument lijkt qua vorm wel wat op
een schaalmodel van een UFO en tovert spirituele, mysterieuze
klanken.
Wandeling doorheen de Hemelse Rij i.s.m. vzw Durme

peuter en 1ste kleuterklas

11.06 /
12.06

CASIER EN DIES
Moes

Op de vloer een appelboom en 3 kastjes. De kastjes herbergen
levendig keukengerei en gekke machines. Zij spelen het verhaal
van appels tot Moes.
Een fijne voorstelling die ontroert in zijn eenvoud en verrast met
zijn finesses.
Waarschuwing: na het zien van Moes kan het zijn dat uw keukengerei thuis tot leven komt…
2de en 3de graad lager onderwijs

04.05
05.05

KOPERGIETERY
Veel te veel te veel

Vincent praat nooit. Audrey praat altijd.
Niemand begrijpt Vincent. Niemand begrijpt Audrey.
Maar toch hebben ze véél te vertellen.
Over te veel. Over te weinig.
In een wereld met veel te veel, ontdekken ze plots iets.
Niets.
Ze is mooier, zachter, stiller dan alles wat ze kennen.
Maar ook gevaarlijker....

2019		
2020		

PRAKTISCH

PRAKTISCH
schoolvoorstellingen
Leerlingen van Berlaarse scholen betalen 3,00 euro per ticket. Leerlingen van niet-Berlaarse scholen betalen 4,00 euro per
ticket. De begeleiders kunnen de voorstelling gratis bijwonen.
groepstarief voor familievoorstellingen
Groepen vanaf 20 personen genieten een reductie van 20%.
Jeugdbewegingen die in groep naar een familievoorstelling komen, betalen slechts 2,00 euro.
Leerlingen van de KUNSTacademie die in klasverband naar een voorstelling komen, betalen 5,00 euro.
jonger dan 26 jaar?
Ben je jonger dan 26 jaar en ga je graag naar een voorstelling met vrienden? Voor de meeste voorstellingen krijg je een reductie
van 6,00 euro.
hoe bestellen?
Je kan abonnementen en losse tickets online bestellen via www.ccstroming.be, aan de ticketbalie, per e-mail of telefoon. Het totaalbedrag betaal je online of stort je op het rekeningnummer BE02 0910 1133 0740 van CC Stroming. Je kan ook in het centrum
betalen, cash of met een kaart.
Je kan de tickets tijdens de kantooruren zelf afhalen of we kunnen ze per e-mail versturen. Betaalde tickets kunnen ook een half
uur voor aanvang worden opgehaald aan de kassa.

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

meer info
tekenacademie: 09 366 00 54
muziekacademie: 09 369 24 90

OPENINGSUREN
Bibliotheek Berlare			
Cultureel Centrum Stroming
maandag en donderdag: 13:00-20:30
maandag
13:00-17:00
woensdag		 13:00-18:30
woensdag
13:00-18:30
zaterdag			09:00-12:30
donderdag
08:30-12:00; 13:00-17:00
					vrijdag		08:30-12:00
filiaal Overmere
woensdag		 18:30-20:30
Cultuurcafé
dinsdag en zaterdag
vanaf 18:00
woensdag t.e.m. vrijdag vanaf 17:00
zondag			vanaf 15:00

Bibliotheek Berlare
Dorp 101 A - 9290 Berlare
052 43 25 55
berlare@bibliotheek.be
Cultureel Centrum Stroming
Dorp 101 - 9290 Berlare
052 43 25 50
cultuur.reserveren@berlare.be
Cultuurcafé
Kevin & Niki De Rouck - Van De Velde
0474 66 51 67; cultuurcafe_berlare@telenet.be

TEAM CC STROMING

TEAM BIBLIOTHEEK

directeur
Stijn De Coster - cultuur@berlare.be

bibliothecaris
Ann Pieters - bibliotheek@berlare.be

cultuurconsulent
Leen De Greve - ccstroming@berlare.be

bibliotheekassistent(e)
Nico Van Damme
Dominique Van Haesendonck
Katrien Vansteelant

administratief medewerker
Geert Heirman - cultuur.reserveren@berlare.be
theatertechniek
Bert Van der Linden - bert.vanderlinden@berlare.be
Vincent Aernout - vincent.aernout@berlare.be
technisch beambte
Philip Walbron - philip.walbron@berlare.be
onderhoud
Cindy Vermeir en Kathy De Brandt

administratief medewerkster
Gaby De Vleeshouwer
onderhoud
Jessica Baert
schepen bevoegd voor cultuur en bibliotheek
Carine Meyers

