PROGRAMMA
CC STROMING
KINDEREN

CC Stroming wil het jonge brein stimuleren, prikkelen en uitdagen.
Kunst en cultuur doen een beroep op creativiteit en zijn daarin uniek. Ergens in opgaan in
combinatie met je emotioneel voelen. Met niet alleen blij of verdrietig zijn, maar juist ook met
die andere emoties. De trots die je voelt als je iets hebt gemaakt. De uitdaging van steeds iets
nieuws te willen verzinnen ...
Hoe eerder kinderen met kunst en cultuur in aanraking komen, hoe beter. De hersenen zijn immers nog volop in ontwikkeling! CC Stroming wil een afwisselend programma aanbieden dat de
ontwikkeling van het (zelf)bewustzijn bevordert. Door kunst en cultuur raken kinderen nauwer
betrokken bij de samenleving en krijgen ze begrip voor andere normen, waarden en culturen.
CC Stroming reikt diverse disciplines aan: beeldende kunst, film, literatuur, theater en muziek.
Elk kind van de lagere school komt op een receptieve manier in contact met kunst en cultuur
door het bekijken van voorstellingen, maar ze kan ook actief
deelnemen aan workshops tijdens creatieve lessen.
CC Stroming ondersteunt eveneens de KUNSTacademie muziek, woord en beeld en richtte de
Techniekacademie op. Hier kunnen kinderen tussen 8 tot 12 jaar terecht op woensdagnamiddag.
We wensen jullie een creatief brein!
Leen De Greve
jeugdprogrammator

2020		
2021

SCHOOLVOORSTELLINGEN

tweede graad lager onderwijs

21.09
22.09

FEMKE PLATTEAU & FREEK DE CRAECKER
Blabla Blues
In een groot appartementsgebouw wonen
verschillende figuren samen. Ze zijn
geplukt uit een lang vervlogen tijd.
Samen leven ze naast, bij, op, over, onder
en zonder elkaar. Elk ploeteren ze met
hun alleen-zijn in een wereld waar alles
mogelijk lijkt. Ze raken verstrikt in een
zoektocht naar connectie met elkaar,
zichzelf en hun omgeving.
BlaBla Blues is een absurde,
beeldende voorstelling.
21/9: 14 uur
22/9: 10 en 14 uur

eerste graad lager onderwijs

10.11

SPROOKJES ENZO
Kat met laarzen
We verwachten je, tussen het stuivende
meel van onze windmolen.
We willen je een verhaal vertellen dat je
misschien al gehoord hebt, maar dat je
vast nog nooit gezien hebt zoals wij het je
kunnen laten zien.
Kat met laarzen is poëtisch theater vol
verbeelding.

peuter en 1ste kleuterklas

12.11
13.11

THEATER DE SPIEGEL
Boks
Twee personen ontdekken dat ze vastzitten in een kleine ruimte, een box. Er is
verwarring, angst en onwennigheid. Nog
een ontdekking: ze zijn hier niet alleen. Er
loopt nog iemand buiten. Wie zou dat zijn?
Boks is een fysieke voorstelling met een
origineel gecomponeerde soundscape die
live gecreëerd wordt, een danstheatervoorstelling over een zoektocht naar de
ander en samenzijn.

©Michael Meyborg

12/11: 10 en 14 uur
13/11: 9.15 en 10.30 uur

eerste graad lager onderwijs

16.11
17.11

LAIKA & VILLANELLA
Stuck
Stuck toont een dwarsdoorsnede van een
mini-samenleving. Iedere ruimte en elke
bewoner heeft zijn eigen klank. Geluiden
van rinkelend vaatwerk vermengen zich
met pruttelende koffiemachines, hongerige
huisdieren, lekkende kranen en schurende
scharnieren...

©Kathleen Michiels

Samen vormen ze een symfonie. Of is het
een kakofonie?
Stuck is een tragikomische voorstelling
voor jong en oud, die de mens met een
flinke dosis mededogen op de korrel
neemt.

derde graad lager onderwijs

26.11

TUNING PEOPLE & BRONKS
Rita
Rita is een alleenstaande vrouw op leeftijd
met een groot gevoel voor drama. Met
haar liefde voor opera probeert ze de dagelijkse sleur en de ouderdom angstvallig
te ontvluchten.
Ze verdwaalt in een waanzinnig labyrint
waar fictie en realiteit niet meer van elkaar
te onderscheiden zijn.
Rita zoekt de dunne grens op tussen
dans, spel en performance.

©Clara Hermans

10 en 14 uur

tweede en derde kleuterklas

08.12

DE KOPERGIETERY
Plastiek Bertrand
Bertrand kijkt droevig toe hoe de mensheid in al haar plezier en met veel goede
bedoelingen, de wereld langzaam lijkt om
zeep te helpen.
In een massa aan rommel en afgewezen
voorwerpen wordt in Plastiek Bertrand op
zoek gegaan naar de schoonheid in dit
zogenaamde ‘niets’. De kapotte stofzuiger,
die lelijke rok, een plastieken zak en zelfs
mama’s oude broodrooster...
10 en 14 uur

derde graad lager onderwijs

18.01
19.01

ENSEMBLE LEPORELLO & CIE DES MUTANTS
Alpha Bèta – Miranda & Prospero
In zijn laboratorium geeft de geleerde
Prospero zijn laatste lezing. Met verve
vertelt hij over de bewegingswetten, de
zwaartekracht, de draaiing van de aarde,
het zonnestelsel… en de Tijd. En Tijd is nu
net waar Prospero, die ongeneeslijk ziek
is, niet veel meer van heeft.
Deze voorstelling bezingt de kracht en
de poëzie van de wetenschappen. Het is
enerzijds een visitekaartje tot de wereld
van STEM, anderzijds een zwanenzang van een stervende vader voor zijn
dochter.

©Üstökös

18/11: 14 uur
19/11: 10 en 14 uur

peuter en eerste kleuterklas

01.03
02.03

SPROOKJES ENZO
Click
Na het succes van Lampionaio maakt
Sprookjes enzo opnieuw een circustheatervoorstelling.
Een zolder waar de tijd is blijven stilstaan.
Vergeten speelgoed, bestofte meubels en
achtergelaten lampjes komen tot leven.
Een betovering die een nacht lang duurt,
elke nacht, de hele nacht.
Een schommelende kroonluchter,
gewichtloos als een droom, een kandelaar
op de toppen van zijn tenen en een familie
schemerlampjes die verstoppertje speelt.
1/3: 14 uur
2/3: 10 en 14 uur

tweede graad lager onderwijs

11.03

COLLECTIEF VERLOF
Moenieworrienie
‘Moenieworrienie’ is Zuid-Afrikaans voor
‘je moet je geen zorgen maken.’ En laat
dat nu net zijn wat de vier personages in
deze voorstelling veel te veel doen.
Samen zijn ze onderweg. Naar… ergens,
waar zorgen niet bestaan. De bestemming
is onduidelijk, maar ze hebben elkaar en
ze zijn vastberaden er te geraken.
Moenieworrienie is een beeldende en
fysieke voorstelling, geïnspireerd op
elementen van slapstick.
10 en 14 uur

tweede en derde kleuterklas

22.03
23.03

TOUT PETIT
Luid
Luid, de vierde creatie van het duo Tout
Petit, is een swingende, energieke voorstelling waarin klanken beweging worden
en beweging klank maakt. Zoals steeds
voeren authenticiteit en pittige dans de
boventoon.
Op het einde kunnen de kinderen zelf nog
even spelen en experimenteren met de
geluidsinstallaties.

©Kurt Van Der Elst

11 en 14 uur

2020		
2021

TECHNIEKACADEMIE

TECHNIEKACADEMIE & JUNIOR TECHNIEKACADEMIE
Voor jongens en meisjes met goesting in STEM

Ben je creatief? Vind je het een uitdaging om de wereld te verbeteren en mensen te helpen? Kriebelt het om je
wilde ideeën in de praktijk te brengen? Misschien zie je het wel zitten om in groep samen te experimenteren? Dan
is de Techniekacademie geknipt voor jou!
CC Stroming organiseert een techniekacademie voor de tweede en derde graad van het lager onderwijs. In een
technologielabo maak je kennis met technologisch gereedschap. Je ontdekt dat techniek en technologie overal om
je heen zijn. Je zet zelf technische systemen in mekaar en wie weet word je een toekomstige uitvinder.
Kortom meisjes en jongens met goesting in STEM kiezen voor de Techniekacademie!
Gedurende 10 weken, leren we onderzoekend en ontwerpend in team en maken we vijf
STEM-projecten.

Leerlingen tweede graad lager onderwijs: Junior Techniekacademie
10 workshops van 1,5 uur op woensdagnamiddag, 16 – 17.30 uur
Dorp 96, 9290 Berlare, lokaal KUNSTacademie
Data: 23/9, 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 28/10, 18/11, 25/11, 2/12, 9/12
60 ,00
i.s.m. Hogeschool VIVES

Leerlingen derde graad lager onderwijs:

10 workshops van 2 uur op woensdagnamiddag, 14 – 16 uur
Dorp 101, 9290 Berlare, foyer CC Stroming
Data: 9/12, 16/12, 6/1, 13/1, 20/1, 27/1, 3/2, 10/2, 24/2, 3/3
50,00
i.s.m. de Creatieve Stem
Met een UiTPAS met kansentarief kan je een korting krijgen op het inschrijvingsgeld.

2020		
2021

FAMILIE

zondag

20.09
14:00

CULTUURSTART

We gaan voluit voor een groene start!
Dit feest voor families met kinderen wil een ode zijn aan de natuur. Kinderen kunnen zich uitleven met een takkenknikkerbaan of zelf frietjes bakken in een frietmachine. Ze kunnen proeven van diverse workshops die een groen en
duurzaam leven promoten: kruidendrankjes brouwen, badolie of badzakjes maken, …
Als apotheose staat Radio Oorwoud paraat om de wereld groen te kleuren. Bereid je voor op rock-’n-rolltheater
boordevol wilde en meeslepende liedjes, heel veel inhoud, een enorme berg humor en genoeg knipogen om ook
de ouders te laten smullen van deze wilde voorstelling.
Breng je eigen kopje of flesje mee en wij zorgen voor drankjes om ze te vullen.
En kom te voet of met de fiets!

locatie
prijs

Boerenkrijgpark
gratis

zaterdag

17.10
19:00

dOFt
Kapottepoppenkoppen (8+)

Kapottepoppenkoppen is een flitsende, dynamische en charmerende voorstelling over volwassen kinderen
of kindse volwassenen. Kapottepoppenkoppen gaat over grote mensen met grote wensen. Mama, Papa
en Nonkel zijn trots op hun kleine Meid. Tot ze ontdekken dat Meid geen enkel probleem heeft. En geen
probleem hebben, dat is een probleem! Ze beslissen op zoek te gaan naar het idyllische Ergens, een plaats
waar problemen niet bestaan. Maar hoe bereik je Ergens? Hoe ziet Ergens eruit? En is Ergens wel zo mooi
als het lijkt?
In hun absurde pogingen Ergens te bereiken, worstelen de leden van het ‘gezin’ met zichzelf, elkaar
en hun onrealistische verwachtingen. En alles loopt verkeerd. Maar dan zijn de volwassenen uitgeput,
uitgeblust, uitgedraaid en worden ze plots in zichzelf gekeerd. Ze stoppen met roepen en worden weer
stil. Meid vindt haar roeping en ontdekt wat ze wil.
www.doft.be

locatie
prijs
- 26 jaar
t.e.m. 12 jaar

grote zaal
9,00
6,00
3,00

woensdag

11.11
15:00

Choum’s odyssee (5+)

Terwijl de storm raast over het moeras, komt uiltje Choum uit het ei gekropen en wordt meteen uit het nest
geblazen. Met een extra ei op de rug trippelt Choum het moerasbos in, vastbesloten om een moeder te vinden
voor hem en het ei. Zelfs als die moeder een alligator of een wasbeer blijkt te zijn.
Choum is minstens even schattig als dapper. Want de tocht die dit pluizige uilskuiken onderneemt, zit vol
uitdagingen en gevaren. Choum’s odyssee tonen we je in combinatie met twee andere kortfilms (Nest en De
witte kraai). Vogels in de hoofdrol!
Winnaar publieksprijs voor beste kortfilm voor kinderen op het Anima festival 2020.
BE/FR - 2019 - Julien Bisaro
i.s.m. JEF

locatie
prijs
opmerking

grote zaal
6,00
inclusief drankje en
knabbel in de pauze

zondag

20.12
15:00

RAF WALSCHAERTS
Zoon (9+)

Een kleiner hartje hadden ze in zo’n groot lijf niet kunnen steken. Sterk als een paard, koppig als een ezel,
maar zo kwetsbaar als een pasgeboren vogeltje. Jonge, jonge, het is genoeg dat er toevallig een kleine eens
lief naar hem lacht, of hij wordt helemaal week. En als hij week wordt, is dat schonkige, hoekige lichaam nog
minder in toom te houden dan anders: schokken van het lachen (om van binnen niet te wenen).
Duizend woorden om alle hoeken en gaten te dichten. Veel te veel. Watervallen vol verhalen en allemaal echt
gebeurd! En overdrijven... en met spek schieten... en liegen... en plan trekken... En toch zo waarachtig zijn
als geen ander: zoon.
met: Raf Walschaerts (zang,spel), Gwen Cresens (bandoneon, accordeon) en Ben Faes (contrabas)
www.rafwalschaerts.be

locatie
prijs
- 26 jaar
t.e.m. 12 jaar

grote zaal
9,00
600
3,00

zondag

14.02
15:00

THEATER TIERET & WALRUS
De grote reis van meneer beer (5+)

Op een ochtend krijgt Meneer Beer post van zijn verre neef, Ivo Ijsbeer. Die voelt nattigheid nu heel zijn huis
aan het smelten gaat. Kunnen Meneer Beer en de Woeste Wolven Ivo een pootje toesteken voor het hem
écht te warm wordt? Het wordt een race tegen de klok, tussen bibberen en zweten.
Meneer Beer trekt op avontuur langs nieuwe muzikale (bos)paden, samen met alle Woeste Wolven, oude
bekenden en nieuwe, gekke bosvrienden. De grote reis van Meneer Beer wordt een muzikaal bosfestijn voor
alle kleine durvers en grote berenvrienden!
www.tieret.be

locatie
prijs
- 26 jaar
t.e.m. 12 jaar

grote zaal
9,00
6,00
3,00

woensdag

17.02
15:00

MARONA (7+)

Iedereen heeft recht op liefde en een lekker bot. Dat vindt Marona, een snoezige straathond met een
hartvormig neusje. In haar laatste momenten denkt ze terug aan haar leven. Aan de schattige puppy die ze
ooit was en aan alle mensen waar ze onvoorwaardelijk van heeft gehouden: een acrobaat, een bouwvakker en een klein meisje dat beloofde om er altijd voor haar te zijn.
Een film met een sterke emotionele impact. De wervelende animatie is soms dromerig, vol sprankelende
kleuren, en soms zo donker als een nachtmerrie. Het schitterende, grafische universum van Marona komt
van de Belgische illustrator Brecht Evens en is van een oogverblindende schoonheid.
BE/FR/RO - 2019 - Anca Damian
i.s.m. JEF

locatie
prijs
opmerking

grote zaal
6,00
inclusief drankje en
knabbel in de pauze

zondag

DE KOLONIE
Muziekmekaniek (4+)

©Pat Verbruggen

07.03
15:00

De ene is maestro van de mekaniek. Alles kwiekt en piept, kriept en scharniert.
(meestal toch…want soms doet het plots BOEMMM - aiaiai)
De andere is maestro van de muziek. Alles tingelt en tongelt, tokkelt en takkelt.
(meestal toch… want soms is het plots SSSSTIL - oeioeioei)
In een wankelend, maar wonderlijk verhaal over gevoelige snaren en zingende zagen, over lukken en mislukken en het geluk van de mislukking, over vriendschap die klinkt en botst langs alle kanten.
Muziektheater De Kolonie maakt opnieuw muziektheater dat verrast en betovert. In deze voorstelling vol
beelden, clownerie en weinig woorden ziet u de wonderlijke circuskomediant Karel als knoeier, uitvinder,
verstrooide professor en multimuzikant Jan als hulp die niet helpt, rommelaar en tokkelaar.
www.dekoloniemt.be

locatie
prijs
- 26 jaar
t.e.m. 12 jaar

grote zaal
9,00
6,00
3,00

zat/zon

DE SPIEGEL
Labotanik (0 tot 2 jaar)

©Senne Van Loock

01/02.05

‘Labotanik’ is een artistieke groeiplaats voor pas ontsproten kinderen, net uit de kool. Er hangt muziek in
de bomen, er ritselen dansers tussen de bladeren, het uitzicht is er prachtig. Maar vooral… het is er altijd
anders. Het is een weelderige kunstentuin met artistieke interventies, waar alles en iedereen mag groeien en
bloeien.
‘Labotanik’ is een plek waar alles organisch groeit. In deze tuin worden kleine kinderen iets groter. Samen
met hun ouders of begeleiders proeven ze er van muziek, beweging of beeld. Ze kunnen zitten, liggen of
rondkruipen. Ze mogen meezingen, trommelen, dansen, lachen, klappen. Ze mogen kijken en luisteren, maar
ook aankomen. Deze tuin gaat over samen ontdekken en beleven.
1 mei: 14 en 17 uur
2 mei: 11 en 14 uur
www.despiegel.be
locatie
prijs
- 26 jaar
t.e.m. 12 jaar

grote zaal
9,00
6,00
3,00

2020		
2021

TENTOONSTELLINGEN

Voor scholen bieden we workshops aan waaraan klassen van de lagere school kunnen deelnemen. In
klasverband brengen we een begeleid bezoek aan de tentoonstelling in de galerie van CC Stroming.
Nadien creeën we samen een kunstwerkje in het lokaal van de KUNSTacademie, waarbij we ons laten
inspireren door het werk van de kunstenaars dat we van dichtbij hebben bekeken.
Duur: 1,5 uur
Datum: in overleg af te spreken

locatie
prijs
duur

galerie
1,00 / leerling
1,5 uur

Jullie kunnen zelf een tentoonstelling kiezen die aanspreekt en/of een datum prikken die jullie het best
past.
Ter gelegenheid van het Berlaars Salon roepen we ook alle kinderen op om een tekening, schilderij, foto
of filmpje te maken.

zaterdag

19.09
18:30

BLIJF IN UW KOT!
Een bijzondere periode van isolement, quarantaine, telewerken, grafieken, ... kortom: Corona!
Meer dan ooit gaan mensen hiermee creatief
aan de slag. Daarom deze oproep: maak een
cartoon, tekening, gedicht, schilderij of foto die
deze periode kenmerkt voor jou. Witte lakens
en applaus, een thuiskantoor met zappende
kinderen, mondmaskers aan de betaalautomaat, afgesloten speelpleinen, …
Stuur een foto van je werk naar ccstroming@berlare.be
tot 25 oktober

donderdag

29.10
20:00

MARLEEN DE VOS
Het delicate werk van Marleen De Vos
ontstaat door een bijna contemplatief
kijken naar de natuur, de omgeving en de
maatschappij.
Haar lijnen en kleurnuances zijn fragiel,
gevoelig en teder, maar drukken tegelijk
ook heel veel kracht uit.
Tekeningen, collages en sculpturen geven
de toeschouwer de kans mee te stappen
in haar universum.
tot 3 januari

zondag

10.01
11:00

NIK VERMEULEN
Nik Vermeulen zet gekende sprookjes als
‘Assepoester’, ‘De schone slaapster’ en
‘Sneeuwwitje’ om in verstilde fotografische
beelden die net iets anders lopen dan in
jouw 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 28 februari

zondag

07.03
11:00

HOK BERLARE EN TIEMKE GAUDERIS
Kant versus houtskool
De heem- en oudheidkundige kring Berlare bewaart een unieke collectie naaldkant.
Het historische ‘bloemenwerk’ wordt
geconfronteerd met hedendaagse houtskooltekeningen van Tiemke Gauderis.
Black and white!
tot 18 april

vrijdag

23.04
20:00

NICO DE KIND
Nico Lucien De Kind groeide op in de
kanaalzone en leeft en werkt in Gent.
Zijn werk, steeds in hout, is geïnspireerd
door industriële ruwheid, de stedelijke
omgeving, pop- en subculturen.
Zijn visuele taal is grafisch, abstract en
kleurrijk.
tot eind mei

zaterdag

01.05
11:00

BERLAARS SALON
CC Stroming komt uit haar kot en organiseert opnieuw een Berlaars Salon. We
zoeken nog een geschikte locatie. Heb
je een lege loods of bijzondere ruimte die
zich hiertoe leent? Geef ons een seintje.
We willen met deze expo het talent van
eigen bodem aanmoedigen en het publiek
de kans geven om lokaal creatief talent
te ontdekken. Foto’s, keramiek, schilderijen, installaties, tekeningen,… Het kan
allemaal. Wie in Berlare woont en zijn
creativiteit wil delen, mailt naar ccstroming@berlare.be.
tot 30 mei

2020		
2021

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 per bezoeker.
Leerlingen van de KUNSTacademie die in klasverband naar een voorstelling komen, betalen 5,00 euro
per leerling.
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.

OPENINGSUREN
Cultureel Centrum Stroming
maandag
13:00 - 17:00
woensdag
13:00 - 18:30
donderdag
08:30 - 12:00
vrijdag		
08:30 - 12:00
Bibliotheek Berlare		
maandag
13:00 - 20:30
woensdag
13:00 - 18:30
donderdag
13:00 - 20:30
zaterdag		
09:00 - 12:30

13:00 - 17:00
filiaal Overmere
18:30 - 20:30
-

Bibliotheek
Dorp 101 A - 9290 Berlare
052 43 25 55
bibliotheek@berlare.be

CC Stroming
Dorp 101 - 9290 Berlare
052 43 25 50
cultuur.reserveren@
berlare.be

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

tekenacademie
09 366 00 54
muziekacademie
09 369 24 90

CULTUREEL CENTRUM STROMING BERLARE
SEIZOEN 2020 - 2021
052 43 25 50
leen.degreve@berlare.be

